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Federação Escutista de Portugal 
ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL                                                     

 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
Chefia da Delegação Portuguesa ao RoverWay 2006 

TRAVESSA DAS GALEOTAS, 1 (À JUNQUEIRA) - 1300-264 LISBOA - PORTUGAL 
     TEL: (*351) 213 639 339   FAX: (*351) 213 623 722 

_________________________________________________________________________________
_ 
                    

Circular nº 1/05-06 
26/Setembro/2005 

 
De: Chefia da Delegação 
Para: Chefias de Clã da AEP e do CNE 
          Cc. Estruturas Regionais 
 
Assunto: Primeira informação sobre o RoverWay 2006 

            

 

Caros Irmãos,  

Após o sucesso da experiência portuguesa, uma nova edição do RoverWay vem aí, tendo como 
base a bela cidade de Florença, em Itália.  

Esta actividade, destinada a Caminheiros/Companheiros investidos até 31 de Julho de 2006, vai 
realizar-se de 6 a 14 de Agosto de 2006 e irá beber do espírito do Renascimento, temática utilizada 
como quadro simbólico da actividade.  

Cada participante terá a oportunidade de contribuir para a construção de uma sociedade melhor, 
utilizando esta actividade como veículo, através do desenvolvimento de projectos um pouco por 
toda a Itália (rotas). As áreas de incidência desses projectos são:  

 Ambiente e Natureza;   

 História e Tradição; 

 Arte e Cultura; 

 Política e Sociedade; 

 Ciência e Tecnologia.  

 

Encontra-se já em preparação a delegação portuguesa para esta actividade, que, como em 
anteriores ocasiões, será criada no âmbito da Federação Escutista de Portugal. Os responsáveis 
pela delegação portuguesa são Pedro Narciso, pela AEP, e Nuno Mendes, pelo CNE.  

As inscrições são feitas no próprio site da actividade (http://www.roverway.it/inglese/iscrizioni.htm). 
O formulário de inscrição deve ser descarregado a partir deste site, preenchido e enviado para o 
endereço de correio electrónico registration@roverway.it ou fax 0039 06 681 66 236, com cópia 
para a chefia da delegação portuguesa. 

O pagamento deverá ser feito através de cheque endossado à respectiva associação (contas: 
«Associação dos Escoteiros de Portugal» ou «CNE – Junta Central», conforme o caso), através dos 
Serviços Centrais correspondentes (moradas em rodapé). 

As modalidades de pagamento (*), sem despesas de viagem, são as seguintes: 

 1ª modalidade (Até 31 de Outubro)  : 330 euros 

 2ª modalidade (1 de Novembro a 31 Dezembro) : 360 euros 
            (*) O valor da inscrição inclui uma verba adicional de 20 euros para despesas de preparação da   

delegação. 

O pagamento será feito em duas prestações, de acordo com cada uma das modalidades: 

 1ª modalidade: 130 euros (até 31 de Outubro) + 200 euros (até 10 de Março 2006); 

 2ª modalidade: 160 euros (até 31 de Dezembro) + 200 euros (até 10 de Março 2006). 

http://www.roverway.it/inglese/iscrizioni.htm
mailto:registration@roverway.it


A inscrição será confirmada após validação da mesma, feita pela Chefia da Delegação 
Portuguesa, sendo necessário proceder-se então ao pagamento da prestação correspondente de 
acordo com o atrás mencionado.  

A participação é permitida a equipas de 5 a 15 Caminheiros/Companheiros1 investidos. As 
equipas podem ser inscritas sem um acompanhamento de dirigente, excepto se algum dos elementos 
for menor de idade, aquando da realização da actividade.  

As equipas podem ser constituídas por caminheiros de grupos/regiões diferentes ou até das duas 
associações (i.e. 2 Caminheiros/Companheiros CNE + 3 Caminheiros AEP).  

Em breve sairão mais notícias sobre a actividade em si e sobre as actividades de preparação para a 
Delegação Portuguesa. Até lá, poderão encontrar mais informação na página www.roverway.it ou em 
www.scout.org/europe. 

Para resposta a quaisquer dúvidas, contactar roverwayportugal@sapo.pt.   

Sem mais nada de momento, esperamos a vossa participação, ficando 
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Sempre Pronto a Servir 
 
 

Pedro Narciso 
Chefe da Delegação 

Sempre Alerta para Servir 
 
 

Nuno Mendes 
Chefe Adjunto da Delegação 

 

 

 

  
 

                                                           
1 Caminheiros/Companheiros com necessidades especiais podem participar no RoverWay. A organização assegurará as infra-   
-estruturas necessárias. 
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