
 

 

                 

De: Departamentos Nacionais Pedagógicos da 

       III e IV Secções  

Para: Agrupamentos 

C/c: Juntas Regionais e de Núcleo 

 

 
    

 
 
 
 

  Assunto: Um Desafio para 2006 - Campos de Trabalho no Campo Nacional de  

                 Actividades Escutistas de Idanha-a-Nova – Verão 2006  
 
 
 
 
 

 

Caros Irmãos, 

 

A Junta Central depositou nas mãos dos Departamentos Nacionais Pedagógicos da III e 

IV Secções a tarefa de organizar Campos de Trabalho no Campo de Idanha-a-Nova (local 

do próximo ACANAC) no Verão do próximo ano de 2006. 

 

O CNAE - Campo Nacional de Actividades Escutistas de Idanha-a-Nova, que é de todos os 

Escuteiros do CNE, necessita de várias intervenções, ao nível infra-estrutural e das 

facilidades.  

 

Trata-se de um espaço importante para o desenvolvimento do CNE e 

particularmente do escutismo do interior do País, que todos os Escuteiros 

devem acarinhar e estimar.  

 

Este desafio não visa apenas garantir que o ACANAC do Centenário tenha todas as 

condições para ser um acampamento de qualidade. Mais além pretendemos que esse 

Campo fique para o futuro da Associação como um local privilegiado para a Prática 

Escutista. Para tal, é imperativo que hoje todos contribuam, para que todos sintam que o 

Campo é realmente de todos e de cada um. 

                    Circular nº 6-1-5 
                        de 
                17 de Janeiro 



 

 

 

 

Regulamento dos Campos de Trabalho 

 

Os Campos de Trabalho decorrerão de 17 de Julho a 27 de Agosto de 2006 e destinam-

se a Equipas/Companhas/Equipagens. Nestes são incluídos seis dias de trabalho e um de 

celebração/avaliação. 

 

Os Caminheiros/Companheiros deverão inscrever-se em Equipas de 5 a 8 elementos, 

sendo preferencial o acompanhamento de um dirigente por Clã. As inscrições, para os 

caminheiros e companheiros, serão feitas via online, em www.cne-

escutismo.pt/caminheiros, até 30 de Abril de 2006. 

 

Os Pioneiros/Marinheiros deverão inscrever-se em Equipas de 5 a 8 elementos, 

obrigatoriamente acompanhados por um animador adulto por cada Grupo. (dirigente ou 

CIL). As inscrições, para os Pioneiros/Marinheiros, serão feitas via online, em www.cne-

escutismo.pt/pioneiros, até 30 de Abril de 2006. 

 

Também é admitida a inscrição de dirigentes isolados. Os mesmos deverão inscrever-se 

via online, para um dos endereços disponíveis. 

 

A alimentação e o alojamento (regime de acampamento) serão garantidos pela 

organização dos campos de trabalho. 

 

Cada Equipa de Pioneiros/Marinheiros, Caminheiros/Companheiros e/ou Dirigente(s) só 

poderá inscrever-se em uma semana completa das seis semanas em que os Campos de 

Trabalho vão funcionar, em 2006: 

 

 

 



 

 

 

 

§ 1ª Semana – 17/07 – 22/07 

§ 2ª Semana – 24/07 – 29/07 

§ 3ª Semana – 31/07 – 05/08 

§ 4ª Semana – 07/08 – 12/08 

§ 5ª Semana – 14/08 – 19/08 

§ 6ª Semana – 21/08 – 26/08 

 

Poderão vir a ser pontualmente admitidas inscrições por períodos menores que uma 

semana completa. Essas situações serão analisadas caso a caso, pelas Equipas Nacionais 

responsáveis pela organização. 

 

Todos os trabalhos decorrerão sob supervisão competente. Estarão sempre presentes 

responsáveis do CNE pelo Campo de Idanha e elementos das Equipas Nacionais da III e 

da IV Secções. 

 

Melhores Saudações Escutistas, 

 

 

 

 

Domingos Brazão 

Departamento Nacional Pedagógico 

da III Secção 

 

               Nuno Mendes 

            Departamento Nacional Pedagógico  

              da IV Secção 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 
Caminheiros/Companheiros    Pioneiros/Marinheiros 
 

 
Agrupamento de origem 
 
 

Chefe de Unidade Responsável pela Inscrição 
 

 
Nome           Email 
 
Telefone             Telemóvel 

 
Semana de Prestação do Serviço 

 
 

   17.JUL.2006 a 22.JUL.2006                    07.AGO.2006 a 12.AGO.2006 
 
   24.JUL.2006 a 29.JUL.2006                    14.AGO.2006 a 19.AGO.2006             
 
   31.JUL.2006 a 05.AGO.2006                    21.AGO.2006 a 26.AGO.2006 
 
           
INSCRIÇÃO NOMINAL Caminheiros/Companheiros/Pioneiros/Marinheiros 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscrição Nominal de Dirigentes 

 
 

 
Esta ficha deverá ser preenchida e remetida para o email: idanha2006@dnpe3.cne-
escutismo.pt (Pioneiros/Marinheiros) ou idanha2006@dnpe4.cne-escutismo.pt 
(Caminheiros/Companheiros e Dirigentes isolados). 

Campos de Trabalho no Campo Nacional de 
Actividades Escutistas de Idanha-a-Nova 2006 


