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CNE

Circular n.º 30/2019
De: Secretaria de Núcleo Pedagógica – Departamento Projecto Educativo
Para: Direcção de Agrupamento e chefias das secções
2019-04-25
Assunto: Actividade de S. Jorge — avisos finais
Com o aproximar do início da actividade importa recordar / relembrar o anunciado nas
folhas informativas, nas circulares e nas reuniões dos departamentos como últimos
avisos:
ENTRADA EM CAMPO
Os participantes ao entrarem no recinto deverão apresentar-se com os uniformes de
gala, entre as 20 e as 21:30, nos locais seguintes:
I Secção: Escola Secundária de Vila Franca do Campo;
II e III Secções: Açor Arena;
IV Secção: sede do A436 – Vila Franca do Campo.
Aí, deverão apresentar-se junto dos chefes dos departamentos para efectuar o registo
de entrada.
REFEIÇÕES
Para alguma das refeições será necessário pratos, talheres e copo/caneca e pano de
louça individual.
Todas as refeições serão fornecidas pela organização salvo a ceia de Sexta-feira que
será partilhada pelos escuteiros de cada secção. Não te esqueças de levares bolo,
bolachas ou outros aperitivos.
HIGIENE
Por impossibilidade de haver duches para as primeiras três secções, os participantes
deverão levar toalhitas.
Embora existirá rolos de papel higiénico em quantidades suficientes sugere-se que
levem um.
As instalações sanitárias serão partilhadas por muitos escuteiros pelo que recomendase que sejam asseados e deixam-nas nas melhores condições possíveis.
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JOGO DE SÁBADO
Como a deslocação será em vias públicas, recomenda-se que cada expedição e
comunidade traga 2 colectes reflectores.
A nível individual não te esqueças do agasalho / impermeável, cantil ou garrafa de
água, caderno de caça e lápis/esferográfica e uma mochila pequena. Para os
pioneiros, trazer escalímetro e régua.
Para o clã trazer, ainda, fato e toalha de banho.
Os escuteiros das II, III e IV secções participarão com a farda de campo (lenço,
camisola de campo, calção, jarreteiras e meias). Os lobitos deverão jogar com roupa
confortável.
TAMBORES, CAIXAS DE GUERRA, BOMBOS
Os agrupamentos que pretendam, poderão guardar estes instrumentos musicais na
sede do A436 – Vila Franca do Campo. Para isso, ao chegarem àquele local, contactar
com a chefe Sara Arraial.
DESFILE / EUCARISTA
Para que o desfile tenha a grandiosidade pretendida, torna-se necessário o maior
número possível de tambores, caixas de guerra e bombos.
Todos os escuteiros deverão apresentar-se com a farda de gala.
Para ambas as cerimónias, é necessário a bandeira do agrupamento e respectivo
mastro.
O cancioneiro, publicado na página na internet da Junta de Núcleo de S. Miguel, na
ligação ACTIVIDADES / ACTIVIDADE DE S. JORGE deverá ser descarregado e
impresso na quantidade suficiente para o efectivo do teu agrupamento enquanto a
Junta de Núcleo imprimirá para os pais e convidados. Não é necessário imprimir a
cores.
Para a eucaristia, se pretenderes, trás o teu instrumento musical para te juntares ao
grupo composto por escuteiros dos agrupamentos 436 – Vila Franca do Campo, 767 –
Ponta Delgada, 976 – Água d’Alto e 1223 – Marítimos de Vila Franca do Campo.
Em caso de Sol, recomenda-se que os escuteiros cubram a cabeça com bonés ou
chapéus, por isso, não te esqueças dele em casa.
Os escuteiros dirigentes e não dirigentes que, por motivos diversos, não puderam
participar, poderão fazê-lo integrando o desfile e assistindo à eucaristia e sessão de
encerramento.
Os pais / encarregados de educação que o queiram, poderão assistir ao desfile, às
10:30, eucaristia, às 11 horas, e sessão solene, 12:30.
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O circuito do desfile é:
- Rua Vila do Porto;
- Rua do Visconde da Palmeira;
- Rua Teófilo de Braga;
- Av. da Liberdade;
- Rua dos Foros;
- Escadaria frontal do Açor Arena.
A eucaristia e sessão solene de encerramento decorrerão na escadaria frontal ao Açor
Arena. Em caso de condições climatéricas adversas as cerimónias decorrerão dentro
do referido recinto.

TERMINUS DA ACTIVIDADE
As mochilas dos escuteiros serão agrupadas, por agrupamento, em lugar a anunciar
oportunamente no Açor Arena.
Por razões de segurança dos escuteiros, só serão permitidas as saídas por secção
e/ou agrupamento e acompanhadas pelo respectivo chefe que responsabilizar-se-á
por entregar os escuteiros não dirigentes aos respectivos pais / encarregados de
educação.
Após a missa, serão anunciados, por agrupamento, os escuteiros que entrarão, pela
porta principal do Açor Arena, para recolha das mochilas e saída pela porta do
primeiro andar.
A actividade termina após a saída dos contingentes com as mochilas.
SAÍDAS DE CAMPO
Não serão permitidas saídas de campo sem o conhecimento do Chefe do
Departamento / Chefia de Campo. Apela-se ao cumprimento rigoroso desta regra.
BRINDES
Cada participante, no final da actividade, receberá um lanche, um emblema da actividade e o certificado de presença. Estes só serão entregues a quem participar.
FOTOGRAFIAS
Conforme anunciado, os escuteiros que não autorizam a divulgação de imagens/
fotografias não poderão participar. Apela-se aos chefes de agrupamento para
efectuarem essa verificação sendo da sua responsabilidade as consequências legais
advindas desse incumprimento.
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ESTACIONAMENTO DE VIATURAS POR PAIS / FAMILIARES
Devido ao grande fluxo de veículos que se espera recomenda-se o estacionamento
em locais de fácil saída para a via rápida.
Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
A Secretária de Núcleo Pedagógica

(Cidália Maria Teixeira Ponte)
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