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REGULAMENTO 
 

Artº 1º 
DEFINIÇÃO, ACTIVIDADE E FINALIDADES 

a) O Agrupamento 740 N. Srª da Areosa promove de 3 a 10 Agosto de 2019 o seu Acampamento de Verão – 
Acaver19, subordinado ao tema “Regresso as Origens” 

b) O Acaver19 tem como finalidade:  
 Fomentar a coesão entre todos os elementos do Agrupamento.  
 Proporcionar aos elementos do agrupamento a participação numa actividade de referência.  
 Fomentar a partilha de experiências entre todos os participantes.  
 Alargar conhecimentos geográficos, sociais e culturais e incorporar essa mais-valia na formação dos 

jovens, interagindo e partilhando experiências e emoções fortes 
 Conhecer um local que oferece belezas naturais extraordinárias, de forma a aprofundar a fé no Criador, 

alargar horizontes e conhecimentos.  
 Incentivar a aplicabilidade das “8 Maravilhas do Método” 
 

Artº 2º 
ORGANIZAÇÃO 

a) O Acaver19 realiza-se no Campo Escutista de Seixo de Mira, em Mira 
b) O Acampamento será dividido em cinco Campos: Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros e Serviços. 
c) Os Participantes deverão estar presentes às 8:00h do dia 3 de Agosto de 2019 na sede do Agrupamento. 
d) No dia 10 de Agosto a saída do campo será às 14:30horas 
 

Artº 3º 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

a) Todos os elementos do Agrupamento devem fazer a sua inscrição de acordo com o presente regulamento. 
b) As inscrições dos elementos são feitas na respectiva Secção 
c) As Inscrições dos Animadores são feitas com os Chefes de Secção, com exceção de quem vai para os serviços 

que terá de ser feita a sua inscrição com o Chefe do Agrupamento 
d) As fichas de saúde devem estar retificadas com o ano 2018/2019 (validade do C.C., Vacinação, Alergias)  
e) As Secções devem fazer-se acompanhar pelas fichas de saúde e de Inscrição 
f) Só podem participar no Acaver19 os elementos que tenham entregue a ficha de inscrição. 
g) Só podem participar no Acaver19 os elementos que tenham entregue a sua ficha de saúde. 
h) Só podem participar no Acaver19 os elementos que tenham entregue a autorização de imagem. 
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i) As Secções devem ter atenção as especificações dos seus elementos e avisarem atempadamente a equipa da 
alimentação e a enfermaria de campo. 

 
Artº 4º 

VALOR DE PARTICIPAÇÃO 
a) A participação no Acaver19 terá um valor de: Oitenta Euros (80€) 
b) O valor da participação inclui: 

 Participar em todas as actividades programas da sua Secção e de Agrupamento 
 Alimentação (desde o Jantar do dia 3 até ao almoço do dia 10 de Agosto) 
 Transporte de ida e volta (Porto –  Seixo de Mira  – Porto) 

 
Artº 5º 

INSCRIÇÕES  
a) As Pré-Inscrições são até ao dia 31 de Março. 
b) As inscrições definitivas terminam no dia 15 de Junho de 2019. 
c) O valor total do Acaver.19 (oitenta euros – 80€) tem de ser pago até ao dia 15 Junho de 2019 
d) Todos os elementos podem fazer o pagamento do Acaver.19 faseado, perfazendo o total do mesmo (80€) até 

ao dia 15 de Junho de 2019 
e) Os elementos que tenham um ou mais irmão que participem no Acaver.19 têm um desconto de 5€ no irmão.  
f) Apos o dia 15 de Junho, a inscrição é definitiva não havendo lugar à devolução dos valores pagos. 
 

ARTº 6º 
VIDA EM CAMPO 

a) É obrigatório o uso do uniforme regulamentar nas actividades gerais (Abertura, Celebração Eucarística e 
Encerramento), salvo informação em contrário, transmitida pelo Chefe de Campo. 

b) Nas saídas de campo deverá ser utilizado o uniforme de Agrupamento (T-shirt Azul  e polar do Agr.) 
c) Durante as actividades deverá ser usada uma cobertura de cabeça (chapéu ou boné). 
d) Não serão permitidas saídas do Acampamento sem autorização do Chefe de Secção e do Chefe de Campo. 
e) Não são permitidas visitas ao Acampamento, exceto no dia 9 a partir das 21:00h para o fogo de conselho.  
f) Os elementos que tomem medicação devem-na levar devidamente Identificada, acompanhada da receita que 

indique as tomas da mesma. 
g) A medicação deve ser entregue à Chefia da Secção que a fara chegar à Enfermaria de Campo. 
h) Durante o Acaver19 é proibido fumar, exceto para os adultos nos locais destinados a esse fim. 
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i) A todos os elementos é proibido usar Telemóveis, Mp3, ou qualquer outro equipamento tecnológico de 
comunicação, antes durante e depois das atividades, salvo raras exceções indicadas pelo Chefe de Unidade. 

j) Os elementos só podem usar o telemóvel ou outro equipamento tecnológico de comunicação para ligar para 
casa entre as 19h e as 21h e em dias alternados conforme informação da Secção, e após autorização do Chefe 
de Unidade. 

k) Se algum elemento for apanhado a utilizar algum Telemóvel, Mp3, ou outro aparelho tecnológico de 
comunicação, o mesmo será retido e só será entregue ao elemento no fim do acampamento. 

l) É proibido tirar fotos com Telemóveis ou outros equipamentos e coloca-las nas redes sociais durante o 
Acampamento. 

m) Os animadores que utilizem os Telemóveis para tirar fotografias, devem descarregar as mesmas no disco do 
Agr. para posteriormente serem postas na página do Acaver19 pela pessoa responsável. 

 
Artº 7º 

DISPOSIÇÃO FINAL 
a) Os Problemas disciplinares serão resolvidos segundo o Método Escutista, cabendo a sua resolução, em última 

instância ao Chefe de Agrupamento e Chefe de Campo ou Direcção do Agrupamento. 
b) As situações omissas neste Regulamento serão resolvidas por decisão do Chefe de Agrupamento e Chefe de 

Campo ou direcção do Agrupamento. 
 


