
 

          Circular 10-1-109 

de 

11 de Novembro 

 
 
 
 
Caros Irmãos Escutas 

 

É já nos dias 20 e 21 de Novembro que nos voltaremos a encontrar para celebrar e avaliar 

o nosso ROVER. Será a oportunidade de trocarmos impressões sobre aquilo que foi o 

nosso percurso na grande actividade nacional da IV Secção e de voltarmos a recordar as 

memórias boas que ficaram e que, com certeza, deixaram marcas para a vida. 

 

O local de encontro será a Pampilhosa da Serra , por ter sido esta a terra que nos acolheu 

e cujas gentes, deste modo, iremos mais uma vez homenagear de forma merecida. 

 

Convocam-se assim todos os Caminheiros, Dirigentes e CIL’s que participaram na 

actividade seja como participantes ou Staff, e propomos o seguinte programa: 
 
 

Sábado – 20NOV10 Domingo – 21NOV10 

14H00 Check-in 09H00 Cerimónia Oficial – Entrega das 
distinções às entidades 

14H30 Acolhimento no Auditório 10H30 Eucarístia / Celebração 

15H00 Apresentação da Avaliação / 
Rover em Imagens 12H00 Encerramento 

16H00 Trabalho por Grupos 

 
18H00 Fim dos Trabalhos 
19H00 Jantar Partilhado Regional 
21H00 Fogo de Conselho / Festa 

 
 

Data: 20 e 21 de Novembro de 2010 

Local: Pampilhosa da Serra / Edifício do Auditório Monsenhor Nunes Pereira 

Equipa Projecto Rover 2010 

Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Encontro de Avaliação do Rover 2010 Assunto: 

Para: 

De: 



 

Início: às 14:00 do dia 20 de Novembro de 2010 

Encerramento: às 15:30 do dia 21 de Novembro de 2010 

Destinatários: Caminheiros, Dirigentes e CIL‘s que participaram na Actividade 

(participantes e Staff) 

Informações Adicionais: deverão vir preparados para acantonar e trazer o almoço de 

Sábado (individual) e jantar de Sábado (algo que represente a gastronomia típica da vossa 

Região) para partilhar. 

 

Os participantes neste Encontro deverão confirmar a sua presença por e-mail para o 

endereço (rover2010@cne-escutismo.pt) até dia 18 de Novembro de 2010 , indicando o 

nome, agrupamento e região a que pertencem. 

 

Mantenham-se atentos à Página Oficial do Rover (http://rover2010.ning.com/) pois sairão mais 

novidades em breve.  

 

Ficamos na expectativa da v/participação. Passem a mensagem! Façam Aliança. 

 

Canhota Rubra 

 

 

  

 

 

Pedro Vasconcelos  

P’la Equipa Projecto ROVER 2010 
 
 
 

 

 

 


