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De: Secretário Pedagógico 
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Assunto: Petrus 2020 
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Ofício: 03JNG2020 

 
Caros Irmãos Escutas, 

Dado que nos últimos dias, temos sido questionado acerca desta atividade, o que muito nos deixa 
felizes, escrevo-vos para clarificar alguns aspetos: 

 O Petrus realizar-se-á em São d'Arga, Caminha, nos dias 17, 18 e 19 de Abril e tem um custo de 25 
euros para cada Pioneiro que inclui despesas de transporte e alimentação (os adultos que 
acompanham as equipas não têm nenhum custo, mas a ausência dos mesmos, implica que a equipa 
não participe na atividade e que não haja devolução do valor pago); 

 A saída de Guimarães, na sexta-feira, está prevista para as 21:00 horas e a chegada, no Domingo, às 
16:00horas; 

 A inscrição é realizada por equipa, indicando o agrupamento, o nome da equipa e o número de 
elementos que participarão na primeira edição do Petrus, bem como os contactos do guia e adulto 
acompanhante. 

 Cada uma das equipas participantes no Petrus terá de ser acompanhada por um adulto. 

 As inscrições decorrem até 16 de fevereiro através deste formulário:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGMsa-GlE4koTqdfW4BC5Bix0zh9wJYP3v5PMEG99cqwOMkg/viewform 

 Esta atividade exige a participação mínima de 10  e máxima de 30 equipas! 

 Caso o número máximo de equipas seja ultrapassado, cabe à organização do Petrus a seleção das 
equipas, tendo em consideração a representatividade do Núcleo de Guimarães e em seguida, a 
ordem de inscrição. 

 A efetivação da inscrição só ocorre mediante o pagamento integral do valor estipulado 
anteriormente. Caso a equipa não proceda ao pagamento no prazo determinado após comunicação 
da seleção, o seu lugar poderá ser ocupado por outra equipa; 

 Depois do pagamento efetuado, não existirão reembolsos ou devoluções; 

 Qualquer dúvida devem contactar o email: petrus@escutismo.pt 
 

Contamos com a vossa participação! 
 

Sempre Alerta para Servir, 
 

 


