
 
                                                 Circular nº 6-1-51 

de 
6 de Junho 

             
 
 
De: Equipa Organizadora do XXI Acampamento Nacional  
       e XIII Jamboree Português 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 
 
Assunto: XXI ACANAC - Selos e Passaportes com novos prazos  

      para os preços mais baixos 
 

 

 

 
Caros Amigos, 
 
Face a alguns pedidos formulados por escrito e 
verbalmente, no sentido de se prolongar o prazo 
inicial (31 de Maio de 2006) previsto nas Normas do 
XXI ACANAC para a compra de Passaportes e Selos 
ao preço mais baixo, a Equipa Organizadora do XXI 
ACANAC, reunida na Sede Nacional no passado dia 
3 de Junho, decidiu prolongar aquele prazo até 31 de 
Outubro de 2006.  
 

 

Esta decisão vem permitir a compra de  Passaportes  
e  de  Selos  até  aquela   data,   respectivamente   a          
5 Euros e 10 Euros.  
 
O quadro de custos de aquisição de Selos e Passaportes para os associados não-              
-Dirigentes, constante do Artº 7º, alínea g), das Normas do XXI ACANAC passa ter a 
seguinte redacção: 
 

Datas Passaporte Selos 
22/02/2006 a 31/10/2006       5 Euros  10 Euros 
01/11/2006 a 31/01/2007       7 Euros 12 Euros 
01/02/2007 a 15/05/2007 10 Euros 13 Euros 

 
Em 31 de Maio, estavam já vendidos 1.185 Passaportes e 11.967 Selos, e 12 Passaportes 
de Dirigentes. 



 
 
No entanto, e porque não seria justo que os que cumpriram o prazo inicialmente previsto nas 
Normas ficassem prejudicados relativamente aos que poderão beneficiar com o 
prolongamento, a Equipa Organizadora decidiu também que será dado um bónus 
correspondente a 25 cêntimos por Selo e 50 cêntimos por Passaporte adquiridos.  
 
Este bónus vai traduzir-se numa remessa de selos, até 31 de Julho, de valor equivalente, 
mesmo que as Unidades já tenham adquirido a totalidade de Selos e Passaportes 
necessários. 
 
Mais se informa que as Unidades (Alcateias, Grupos de Exploradores e de Pioneiros ou 
Clãs) que venham a obter o mínimo de 1200 pontos previstos nas Normas do Jogo do 
Centenário para terem o direito de se candidatarem ao ACANAC e que, eventualmente, por 
excesso de candidaturas de outras Unidades com maior pontuação, vejam a sua 
candidatura recusada pela Equipa Organizadora do ACANAC, terão direito ao reembolso 
dos Passaportes e Selos correspondentes ao número de candidatos apresentados. Este 
reembolso será feito pelo valor de aquisição e até 31 de Outubro de 2007. 
 
Aproveita-se esta oportunidade para informar que os Passaportes terão duas folhas, uma 
para a colagem dos 3 selos necessários à inscrição provisória e a outra para a dos 4 selos 
da inscrição definitiva. Até às datas previstas nas Normas do XXI ACANAC, os 
Agrupamentos devem remeter às respectivas Juntas Regionais as referidas folhas com os 
originais dos selos devidamente colados e guardar na pasta do Passaporte as suas 
fotocópias.   
 
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento complementar. 
 
Sempre Alerta para Servir 
Pela Equipa Organizadora do XXI ACANAC 

 
 
Luís Alberto Lidington 
Chefe Nacional 
 
 

Toda a informação no “site” do XXI Acanac, em 

http://acanac2007.cne-escutismo.pt/ 

 


