Condições
Área

• 79ha

Acampamento

• 100.000 Lugares

Acantonamento

Infra-estruturas
•
•
•
•
•

Água Potável
Ligação à internet / WIFI
Chuveiros
Madeira para construções
Eletricidade

• 49 Lugares

Contatos

•
•
•
•
•
•

Fogueira
Salas de formação
Gás
Sanitários
Cozinha
Camaratas

Morada

Telemóvel

Coordenadas GPS

Telefone

Monte Trigo, 6060-181 Idanha-a-Nova
39.9248970942, -7.190645898670027

E-mail

cnae@escutismo.pt

Web

Campo
Nacional
de Atividades
Escutistas
(CNAE)

PT

925 937 506
218 427 020

Fax

218 427 039

https://escutismo.pt/centros/centros-e-campos/pag:centros

  
CENTROS E CAMPOS
ESCUTISTAS

Oficinas que podes realizar
quando vais ao CNAE

O CNAE, situado no Monte Trigo (Idanha-a-Nova), tem 79 hectares de área para todo
o tipo de actividades num perímetro de 5km.
Está localizado dentro do Geoparque Naturtejo da Mesata Meridional perto da
barragem Marechal Carmona, local de Excelência para actividades aquáticas.
É o terreno ideal para a prática de técnica escutista, como pioneirismo e orientação,
mas também para jogos de pista, percursos BTT e caminhadas, entre outras.
A região circundante oferece, ainda, um enorme potencial histórico, cultural e
paisagístico.
O CNAE faz parte da Rede nacional de Centros e Campos Escutistas do CNE e
dispõe ainda de espaços para acantonamento e reuniões, casas-abrigo, duches e wc
espalhados pelo campo, além de acesso a rede de telemóvel e internet. Por tudo isto,
o CNAE pretende ser um espaço de referência e de eleição para a prática de escutista
de excelência.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herpetólogo por um dia
Observação de aves
Pão de bolota
Trilho das Árvores
À noite no CNAE
Berçário das Plantas
Cozinha Selvagem
Construir um herbário
Dá casa a um amigo
Orientas-te?
Ultrapassa-te
Trilho 5K

Atividades

Ruínas do Castelo, Igreja matriz,
Igreja da Misericórdia, Casa do
Marquês da Graciosa, Casa do Conde
de Idanha, Casa da Família Falcão,
Forno Comunitário e os núcleos
museológicos.
Nos arredores, poderá visitar a Ermida
da Senhora do Almortão e Barragem
de Idanha e também as Aldeias
Históricas de Monsanto, Penha Garcia
e Idanha-a-Velha.
Ver mais em: http://www.cmidanhanova.pt/turismo/roteiro_
turistico.htmlturistico.html

Como chegar
- De transporte próprio:
	Quem vem do Norte ou do Sul, o acesso faz-se atrás da A1 para a A23 - Torres Novas /
Abrantes / Castelo Branco, deixando esta via na Lardosa, seguindo depois as
indicações de Idanha-a-Nova.

- De transporte público:
	Para quem vem do norte ou do sul: comboio até à estação de Castelo Branco, ou
autocarro até Castelo Branco

