
DMF DE CAMPO

Vamos ter, no nosso ACAREG, um pequeno DMF onde podes adquirir algum material que
habitualmente se encontra à venda na nossa loja, mas também todo um conjunto de materiais
relacionados com o acampamento regional. 
Aqui fica a tabela de preços.

 

http://acareg2019.aveiro.escutismo.pt




CHEGADA A CAMPO E ESTACIONAMENTO

Informamos os contingentes que a chegada dos autocarros a campo, no sábado, dia 27 de julho
terá de cumprir o seguinte percurso que se apresenta na imagem abaixo. 
Por outro lado os veículos que serão para permanecer durante o período da atividade irão ficar
num parque de estacionamento devidamente identificado para o efeito (a organização não se
responsabiliza por qualquer dano na viatura). 
Naturalmente que deverão seguir todas as orientações que a equipa da proteção civil for dando
no local.

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., seguindo o percurso abaixo descrito e que estará
devidamente assinalado no local. 
No sábado não será possível a movimentação de veículos dentro do campo.



ECOEVENTO

Como sabes o nosso acampamento recebeu o selo da ERSUC, ecoevento. Com isto
pretendemos continuar a promover a sustentabilidade ambiental e a proteção do nosso planeta. 
Nesse sentido além de te pedirmos para reduzires ao máximo o uso de plástico descartável,
pretendemos ainda que os detergentes, sabonetes e shampoos usados sejam biodegradáveis. 
O AMBIENTE AGRADECE!



MATERIAL PARA LIMPAR

Como espaço natural que é, a área onde as secções irão montar as suas tendas e construções
poderá, eventualmente, necessitar de alguma limpeza e arranjo. Assim sugerimos que as
unidades venham munidas com material para o efeito.

LEMBRETE: MATERIAL A NÃO ESQUECER:

Além do material habitual de cozinha de campo, cada Patrulha/Equipa/Tribo deve incluir no seu
equipamento de cozinha: 
- 2 sacos para transportar os alimentos da intendência (sacos das compras dos que se compram
nos hipermercados) 
- 1 mala térmica (tipo de piquenique) + 2 cuvetes de refrigeração de dimensões suficientes para
guardar os produtos perecíveis (manteiga, queijo e outros) 
- 2 sacos de pano, apropriados para transportar pão 
- 1 tuperware por elemento apropriado para colocar a refeição de cada um para levar no dia
seguinte quando saírem de campo 
- 3 frascos / caixas pequenas com tampa (para sal e outros condimentos); 
- 2 garrafas pequenas de 33 cl (para azeite e óleo); 
Cada escuteiro deve levar CANTIL e kit de alimentação.



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 
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:

NÃO TE ESQUEÇAS DA MANTA!

Conforme informado no POW WOW as atividades gerais solicitam: 
Por bando/patrulha/equipa/tribo: levarem uma manta que dê para todos os elementos estarem



sentados em cima dela;

Podes consultar as newsletters anteriores que contêm
informações relevantes:

▪ ACANEWS
#1

▪ ACANEWS
#2

▪ ACANEWS
#3

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

Este boletim é produzido e distribuído pelo Corpo Nacional de Escutas - 
Região de Aveiro 

E-mail: info.aveiro(at)escutismo.pt
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