
INFORMAÇÕES REFERENTES À LOGÍSTICA

A equipa da logística preparou um conjunto de informações relevantes que deverão ter em conta.
Além dos cuidados com a cozinha, alimentos e fogões, destacamos um item bastante relevante
que apresenta a lista de MATERIAL A NÃO ESQUECER de levar para campo. 
Clica aqui para aceder ao documento completo

 

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt
http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=447


EMENTAS E SUGESTÕES DE CONFEÇÃO

Poderás encontrar todas as ementas que foram pensadas e preparadas por especialistas em
alimentação e nutrição, tendo em conta os níveis de esforço e atividade que são desenvolvidas
ao longo do acampamento. Tens ainda disponível sugestões de confeção que te podem ajudar a
melhor preparar as refeições. 
Clica aqui para aceder ao documento completo

TRANSPORTES

Encontram-se disponíveis as regras para a boa utilização dos Autocarros que irão dar o apoio às
deslocações durante o acampamento. 
Clica aqui para aceder ao documento completo

MADEIRA DISPONÍVEL

Podemos desde já informar que irá haver madeira disponível para apoiar as unidades nas suas
construções. 
Naturalmente que, quem o pretender, pode também trazer a sua madeira.

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=452
http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=464


MATERIAL DOS AGRUPAMENTOS

Informamos os contingentes que, caso pretendam trazer para o acampamento material que
necessite de ser descarregado dentro do campo, terão de o fazer obrigatóriamente na sexta-feira
dia 26 de julho entre as 11h e as 21h. 
No sábado não será possível a movimentação de veículos dentro do campo.

LEMBRETE | ATUALIZAR DADOS

Conforme consta do art. 3º do regulamento do ACAREG, informamos que todos os participantes
têm obrigatoriamente de possuir a ficha de saúde e restrições alimentares devidamente
atualizada no SIIE (Sistema Integrado de Informação Escutista), podendo posteriormente ser
atualizada, em caso de necessidade médica. 
Os dados aí registados serão retirados dentro em breve para podermos criar o mecanismo que
irá servir para as diferentes áreas (saúde, alimentação e proteção civil) avaliarem as
particularidades. 
DATA LIMITE PARA REGISTO INFORMAÇÕES: 8/JUL.



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM - até 12/jul

Conforme disposto no regulamento geral do ACAREG, todos os encarregados de educação dos
participantes menores terão de preencher e assinar o termo de autorização de uso de imagem.

Solicitamos assim a todos os agrupamentos que realizem este processo junto dos encarregados
de educação e entreguem TODAS as fichas devidamente preenchidas, num dossier único, nos
nossos serviços administrativos até ao dia 12 de julho de 2019.

A não existência deste documento implica a não participação do elemento em causa no
ACAREG 2019. 
(clica para aceder ao documento)

ACAREGGOTTALLENT

========== 
Caro Escuteira e Escuteiro, 
Tens um talento? Gostavas de apresentar o teu talento no Acareg? Nós temos o espaço ideal
para ti! 
Para isso envia-nos um email com dados em baixo até ao dia 20 de Julho.

Para: acareg2019.aveiro@escutismo.pt 
Assunto: #acareggottallent 

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=401


Conteúdo: 
* Nome(s) Escuteiro(s): 
* Agrupamento(s): 
* Secção/Secções: 
* Descrição do Talento a apresentar: 
* Duração da Apresentação: 
* Materiais Necessários: 
* Email Escuteiro (Encarregado de Educação se for menor): 
* Contacto Telemóvel Escuteiro (Encarregado de Educação se for menor): 
* Email Dirigente: 
* Contacto Telemóvel Dirigente:

Queres ser reporter oficial do ACAREG?

Se tens talento para a área do jornalismo e/ou comunicação este desafio é para ti! 
Ao longo do ACAREG cada Lobito/Escuteiro vai vivenciar todo um conjunto de atividades. O que
se pretende é que nos façam chegar fotos e pequenas “reportagens” do dia a dia do ACAREG
(construções, fatos ocorridos, atividades, etc). Essas “reportagens” e fotos serão então publicadas
em páginas ligadas ao CNE e/ou ACAREG 2019. 
Todos aqueles que se queiram candidatar a iniciar o percurso para obtenção de uma ou das
duas insígnias (jornalista e/ou fotógrafo), devem falar com o seu Chefe de Unidade que,
posteriormente, enviará um email de candidatura (acareg2019.aveiro@escutismo.pt) do
elemento em causa, até ao dia 13 de Julho. 
Mais informações detalhadas aqui

PEDIDO DAS ATIVIDADES GERAIS

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=441


Conforme informado no POW WOW as atividades gerais solicitam: 
1 - Chefe de Agrupamento/Representante: fazerem e enviarem um vídeo de 10s no máximo ou 5
fotos no máximo de todas as secções que vão ao acareg (para o vídeo de abertura do acareg) a
enviar até 7 de Julho para o email do ACAREG; 
2 - Por bando/patrulha/equipa/tribo: levarem uma manta que dê para todos os elementos estarem
sentados em cima dela;

O CAMPO DA IIIª SECÇÃO - POVO DOS CÉUS

Neste ACAREG, cada equipa/equipagem, Pioneiro e marinheiro é desafiado a viver e fazer parte
deste projeto inserido em cada uma das Comunidades. Já se encontra disponível a lista
completa. 
Podes ainda ver o que cada equipa/equipagem irá precisar em termos de materiais para campo 
Clica aqui para veres o documento completo

3º DESAFIO

Na plataforma do pré-acareg já se encontra disponivel mais um desafio ...

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt/?p=469


ENCONTRO GUIAS DE TRIBO | 13/jul

O nosso ACAREG aproxima-se a passos largos. 
No POW WOW, já tiveram oportunidade de conhecer os guias das outras tribos que irão
pertencer ao vosso clã, bem como a equipa de animação que vos irá acompanhar. 
Sabemos que têm estado em comunicação com os outros guias e com os chefes de clã, que já
foram passadas algumas informações e que têm estado a trabalhar para que o ACAREG seja
marcante para todos. Assim, decidimos agendar mais um encontro de guias de tribo com a
equipa de animação do ACAREG. Marquem já na agenda: dia 13 de julho, das 9h às 12h na
Base Escutista de Aveiro. 
Contamos com a presença e colaboração de todos, em mais uma etapa na preparação do
ACAREG 2019.

Podes consultar as newsletters anteriores que contêm
informações relevantes:

▪ ACANEWS
#1

▪ ACANEWS
#2

Para mais informações contacta-nos através do email acareg2019.aveiro(at)escuteiros.pt
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