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Lëtzebuerger Guiden a Scouten – Groupe Saint Alphonse 

RAIDAGRUP 2018 – 6, 7 E 8 DE JULHO 
 
 
Caros pais e elementos, 
 
Conforme definido no plano de actividades, durante os próximos dias 6, 7 e 8 de Julho, o AESA vai 
realizar o seu primeiro RAIDAGRUP!  
 
Aqui ficam as principais informações: 
 

1. A actividade terá um custo de 30€, que devem ser entregues até ao dia 30 de Junho. 
 

2. A concentração está marcada para as 18h30m de sexta-feira (dia 6), na Gare do 
Luxemburgo 
 

3. Os elementos deverão trazer um jantar frio para sexta-feira, bússola (quem tiver) e cartão de 
estudante (para o transporte). 
 

4. O regresso à gare do Luxemburgo e final da actividade está previsto para as 18h00m de 
domingo (dia 8). 

 
O RAIDAGRUP é uma actividade com objectivos diferentes daqueles que se procuram atingir com um 
acampamento. Tal como o nome indica, trata-se exclusivamente de um raid (caminhada) que os 
elementos vão realizar durante o fim-se-semana, com diversos pontos/desafios intermédios que os 
levam a descobrir o seu próximo destino (até ao destino final). 
 
Por isso, chamamos a vossa especial atenção para os seguintes aspectos: 
 

•  Atenção ao peso e à organização da mochila! Trazer apenas o essencial e necessário! Não 
sobrecarregar as mochilas com “lanches extra” vindos de casa! Falem com a chefia caso 
tenham dúvidas. 
 

•  Saco-cama e esteira (assim como prato, copo e talher) continuam a ser necessários, pois 
iremos pernoitar em locais fixos como habitualmente (chalet / campo). O raid é realizado 
durante o dia. 

 
•  Trazer roupa leve para caminhar! 

 
•  Não esquecer o cantil! 

 
•  Não esquecer o impermeável! 

 
 
 
 
 
 
 

Sem outro assunto fico, 
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 
Eugénio Marques 

(Secretário de Agrupamento) 

Para mais questões ou esclarecimento de dúvidas, 
pedimos aos pais que não hesitem e contactem 
directamente a respectiva Chefia. 


