Circular: 04/1415
Data: 18-02-2015
Assunto: Promessas 2015
Caros Pais e Encarregados de Educação,
É com enorme alegria que vimos informar que no fim-de-semana
semana de 14 e 15 de Março se irão
realizar as Promessas dos novos elementos.
elementos
Este ano as cerimónias serão fora da nossa sede. O local escolhido foi o Mosteiro de
Singeverga em regime de acantonamento/acampamento.
acan
Morada: Mosteiro de Singeverga, Rua do Mosteiro, nº. 200. 4795-309
4795
Roriz – Stº.
Tirso.Coordenadas
Coordenadas de GPS: N41º20´42.42/W8º22´9.13.
No que respeita às cerimónias existem dois momentos, a saber:
Velada de armas (Vigília):: sábado dia 14 ás 21:30.
N:B: Os elementos que vão fazer a sua Promessas deverão levar o lenço e boina,
boina com o
nome escrito em local não visivel e entregar ao Chefe da Secção.
Promessas:Domingo
Domingo dia 15 ás
á 10:00.
O almoço será em Agrupamento pelo que convidamos desde já os Pais e Encarregados de
Educação a juntaram-se
se a nós. Para tal,
tal deverão inscrever-se até dia
ia 7 de Março junto de
cada Secção, e contribuir com 3,00 € por pessoa. Para
ara esta refeição será à boa maneira
ma
escutista, ou seja, deverão trazer uma cantina individual completa (caneca, prato e talheres).
Esta actividade terá um custo de 10,00 € por elemento. Deverão comparecer na Sede dia 14
as 09:00h devidamente uniformizados,
uniformizados com almoço frio
o e lanche e todo o material
necessário para os dois dias.
Os Chefes de Secção e respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar
esclarecimentos adicionais a quem necessitar.
Este é dos momentos mais importantes na vida do Agrupamento, onde os novos elementos
assumem o seu Compromisso e todos os outros o renovam. Contamos com a vossa presença.
Saudações Escutistas,
Pel´a Direcção do Agrupamento
_Cláudia Braga______
(Secretária de Agrupamento)

Autorizo o meu educando, ____________________________________________________,
a participar no acampamento das Promessas, nos dias 14 e 15 de Março de 2015, a realizar
no Mosteiro de Singeverga Stº. Tirso.
Aceito o convite para o almoço de Domingo: Sim
Nº. de Pessoas ____ Não
.
Assinatura do Encarregado de Educação: _________________________________________

