
 

Rua da Igreja da Areosa, 91 
Escutismo Católico Português – Diário da Républica II Série nº 177 de 03/08/83 

Circular: 02/1718 

Data: 07/10/2017 

Assunto: Jamboree no Ar 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação,

 

Vimos pelo presente enviar informações sobre a atividade: 

decorrer nos próximos dias 20, 21 e 22 de Outubro, no Agrupamento Senhora da Conceição, sito na 

Praça Marquês de Pombal, nº 111. 4000

A atividade tem um custo de 5 euros

lanche e jantar de sábado, pequeno

Os elementos devem apresentar-

uniformizados às 8:00h do dia 21 Outubro.

Todos os elementos devem fazer-

manhã de sábado e de domingo; cantina; colete reflector; saco

para dormir. 

As actividades terão o seu término às 16:00 do dia 22 no Agrupamento Senhora da Conceição.

• As pré-inscrições são até à próxima quarta

• O Pagamento tem de ser feito até ao próximo Sábado dia 14 Outubro

Os chefes de secção e as respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar 

esclarecimentos adicionais a quem deles necessitar.

Contamos com a presença de todos os elementos investidos!

 

     Saudações Escutistas, 

 

Pl` Direção do Agrupamento 

        Cláudia Braga              

(Secretaria de Agrupamento) 
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Caros Pais e Encarregados de Educação, 

Vimos pelo presente enviar informações sobre a atividade: Jamboree /Dia de Núcleo

decorrer nos próximos dias 20, 21 e 22 de Outubro, no Agrupamento Senhora da Conceição, sito na 

Praça Marquês de Pombal, nº 111. 4000-391 Porto. 

custo de 5 euros por elemento e inclui: estadia em regime de acantonamento; 

tar de sábado, pequeno-almoço e almoço de domingo. 

-se no Agrupamento Senhora da Conceição devidamente 

uniformizados às 8:00h do dia 21 Outubro. 

-se acompanhar de: almoço frio para sábado; lanche p

manhã de sábado e de domingo; cantina; colete reflector; saco-cama; colchonete; fato de treino 

As actividades terão o seu término às 16:00 do dia 22 no Agrupamento Senhora da Conceição.

inscrições são até à próxima quarta-feira (11 Outubro) 

• O Pagamento tem de ser feito até ao próximo Sábado dia 14 Outubro 

Os chefes de secção e as respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar 

esclarecimentos adicionais a quem deles necessitar. 

todos os elementos investidos! 

agr740areosa.org 
Comtribuinte 500972052 

Jamboree /Dia de Núcleo, que irá 

decorrer nos próximos dias 20, 21 e 22 de Outubro, no Agrupamento Senhora da Conceição, sito na 

: estadia em regime de acantonamento; 

se no Agrupamento Senhora da Conceição devidamente 

se acompanhar de: almoço frio para sábado; lanche para meio da 

cama; colchonete; fato de treino 

As actividades terão o seu término às 16:00 do dia 22 no Agrupamento Senhora da Conceição. 

Os chefes de secção e as respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar 


