
 

 

PROGRAMA (dia 23) 

08:00h – Concentração no Centro de Educação Ambiental do Vidoeiro (41.737376º - 8.158445º) 

08:15h – Boas vindas e pequena introdução à problemática da Acacia dealbata (mimosa) 

08:45h – Inicio dos trabalhos 

10:30h – Pausa para “reforço” 

12:30h – Almoço 

14:30h – Continuação dos trabalhos 

17:30h – Encerramento dos trabalhos 

18:00h – Montagem de tendas 

20:00h – Jantar 

22:00h – Fogo de conselho/confraternização 

PROGRAMA (dia 24) 

08:00h – Alvorada 

08:30h – Pequeno-almoço 

09:30h – Caminhada matinal 

11:00h – Eucaristia 

12:00h – Avaliação 

13:00h – Almoço 

15:00h – Encerramento e canção do adeus 



 

 

Nota:  

1 – Os trabalhos consistirão no arranque e/ou descasque parcial do tronco da Acacia dealbata (mimosa). 

Para o efeito deverão levar luvas de trabalho, pequenas machadas, foices, facas de mato ou outro utensílio 

que seja eficaz nesta ação. 

 

2 – Deverão usar roupa e calçado apropriado para a montanha e devem apresentar-se com o lenço da FNA. 

3 – Deverão levar a vossa “palamenta” (prato, copo e talher). 

4 – As inscrições devem ser efetuadas impreterivelmente até ao dia 16 de Abril. Informamos que por razões 

variadas temos limitação no número de participações, por isso, será seguida a ordem de receção da inscrição.  

5 – As inscrições deverão ser efetuadas para os seguintes contactos:  

Direção Regional de Braga fna.regiaodebraga@gmail.com, Departamento Nacional Ambiente 

ambiente.dep.nac@fna-escuteiros.pt  e respetiva Direção Regional (quando se aplique) em simultâneo. 

 

Esclarecimento de dúvidas: 

José Araújo (Departamento Regional de ambiente) – 916872201 

Domingos Costa (secretário Regional para a organização e atividades) – 938762391 

 

6 – Informamos que nesta atividade o seguro escutista é obrigatório (conforme “Norma Interna de Execução 

nº28”) 

 

7 -As inscrições terminam quando se atingir o número de participantes estipulado pela organização. 
 

8– Toda a alimentação, desde o reforço da manhã do dia 23 até ao almoço do dia 24, incluindo bebidas, 

serão asseguradas pela organização. A estadia será em tenda, que os participantes deverão levar para 

montar no Parque de Campismo Ponte Saltos. O referido Parque é muito sossegado e tem excelentes 

condições.  

 

9 - A taxa de participação na atividade por cada participante é de €7,50. 

 

10 – Caso pretendam chegar no dia 22 (sexta – feira) e pernoitar no parque, deverão informar-nos, porém 

acresce um valor de €8,00 por pessoa. 

 

11 – A Eucaristia será campal e no decorrer da caminhada matinal, pelo que não há necessidade de se 

apresentarem uniformizados, basta roupa prática com motivos escutistas e lenço. 

 

12 – Durante o fogo de conselho / confraternização haverá uma partilha de sabores regionais, sedo que cada 

participante poderá levar e dar a conhecer o melhor sabor da sua Região. 
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