
 

De: Patrulha Geração Sem Medo – Que Todos Sejam Um 

Para: Escuteiros e Dirigentes 

Assunto: Acampamento Regional 2016  

Data: 21/07/2015 

 

Caros Escuteiros e Dirigentes, 

 

O ACAREG, uma organização conjunta e partilhada entre a Junta Regional de Braga e o Núcleo de 

Vieira do Minho, com o apoio de todos os Núcleos da Região de Braga, é um marco para cada 

geração de escuteiros. Este é um espaço de partilha, celebração e oportunidade para todos os 

nossos escuteiros. 

Assim, convidamos-vos a participar nesta grande atividade em 2016, de 1 a 7 de agosto, no Ermal – 

Vieira do Minho. Este será o primeiro ACAREG a ser realizado em Vieira do Minho. 

 

Imaginário – UM ESCUTEIRO DIFERENTE 

“Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me." (Mt 19,21).  

"Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica..." (Lc 9,3).  

“Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me." (Mt 

16,24). 

 "Isto é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir connosco." 

 

E tu, o que vais fazer? 

Inspirados no desafio que S. Francisco de Assis nos deixa, também nós queremos ser “perfeitos”. 

Queremos ser UM ESCUTEIRO DIFERENTE. Diferente para ser melhor pessoa (crescimento 

pessoal). Diferente, pois ser escuteiro e ter um lenço não chega para ser melhor, é preciso ser 

testemunho e exemplo dos nossos valores e do nosso compromisso assumido na promessa de 

escuteiro. Diferente, pois queremos fazer a diferença no nosso Mundo, sendo ativos na comunidade, 

deixando de ser espetadores e sendo agentes da mudança e construtores de um Mundo melhor. 

 

Custo de inscrição 

Para esta atividade, está previsto um custo de 60€ por Escuteiro e 50€ por Dirigente, na primeira fase 

de inscrição. 

A segunda fase de inscrição terá um custo diferente e superior, que oportunamente será divulgado. 

 

 



 

Estejam atentos porque, atempadamente, enviar-vos-emos mais informações. 

Desde já, agradecemos toda a vossa colaboração, cientes de que contribuirão para o sucesso do 

ACAREG 2016, em Vieira do Minho. 

 

 

Forte canhota, 

 

 

 

____________________________________ 


