De:

Secretaria Regional do Programa Educativo

Para:

Agrupamentos

Assunto:

Encontro Regional de Exploradores e Moços
Encontro Regional de Caminheiros e Companheiros

Ofício nº

12 /2017

Data:

2 de março de 2017

Caros Exploradores/Moços e Caminheiros/Companheiros,

Como devem saber, foram recentemente descobertos vestígios de uma espécie humanoide
que se deslocava pelas montanhas em busca do que a Mãe Natureza lhe oferecia. Por alguns
exemplos de instrumentos encontrados em escavações nas grutas desta localidade, tais como
ferramentas de pedra lascada, osso e madeira, deduz-se que os vestígios encontrados sejam os
últimos exemplares do Ser Homo habilis.
Convocamos todos os elementos da II secção da Região de Coimbra para contribuírem com
a vossa curiosidade para uma fantástica aventura na descoberta do passado desta criatura.
A sabedoria e vontade de servir dos elementos da IV secção da nossa Região serão
fundamentais para ABRiR caminho nas investigações a decorrer.
É no regresso às origens que queremos desafiar a vossa perspicácia e capacidade de
sobrevivência ao participarem no Encontro Regional de Exploradores e Moços (EREM) e no Encontro
Regional de Caminheiros e Companheiros (ERCC) da Região de Coimbra, que decorrerão nos dias 1
e 2 de abril de 2017. Não percam a oportunidade de ABRiR o mundo do Homo habilis.
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Informações gerais:
Data: 1 e 2 de abril de 2017 (sábado de manhã até domingo à tarde)
Local: Campo Desportivo da Associação de Casmilo (Condeixa-a-Nova) (início sábado dia 1, pelas
08h30, término dia 2 às 17h)
Regime: Acampamento
Custo: 10,00€ por elemento (Transferência ou depósito na conta 0033 0000 0528 0988 222 43 com
envio de comprovativo para geral.coimbra@escutismo.pt).

Junta Regional de Coimbra
tel 239 833 782 | telm 967 748 916
e-mail: geral.coimbra@escutismo.pt

Informações adicionais: Nas próximas semanas serão divulgadas as informações complementares
e/ou os detalhes mais específicos relativamente à atividade.
Inscrições: No em separado no SIIE até dia 19 de março de 2017

ID. Atividade no SIIE
EREM – R07000002
ERCC – R07000003

Cada duas patrulhas/tripulações deve ser acompanhada por, pelo menos, 1 dirigente.

Ricardo Dias
Secretário Regional do Programa Educativo

