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   Aos 
   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 
 

Assunto: X Festival Escutista do Oeste – Informações Finais 
 

N. Ref: 17/2017         Data:     27/03/2017 
 
 
Caros Irmãos Escutas,  

Vimos por este meio enviar alguns documentos e informações relativas ao X Festival Escutista 
do Oeste: 

a) Junta-se em anexo o Horário Geral do X FEO; 
 

b) Segue também em anexo a lista do elementos/animadores que estão afectos aos 
Serviços. Informa-se que estes devem chegar a campo o mais cedo possível e depois 
de efectuado o Check-In devem dirigir-se aos respectivos chefes de equipa; 
 

c) Vendas para Angariações de Fundos: no seguimento de alguns pedidos realizados 
para se efectuarem vendas ou campanhas de angariações de fundos durante o FEO, 
fica a informação que não será permitida qualquer campanha de venda nos momentos 
que interfiram directa com as actividades, nomeadamente, cerimónia de abertura do 
FEO, jogos de sábado à tarde e domingo de manhã, Festival Escutista, Missa e 
Cerimónia de Encerramento; 
 

d) Fica novamente a informação que todos os agrupamentos partcipantes deverão levar 
as suas Bandeiras e respectivos Mastros para a Cerimónia, e definir previamente 2 
porta-bandeira para os momentos ou cerimónias em que for necessário levar a 
bandeira, a indicar oportunamente; 
 

e) Segue ainda em anexo um croqui com a localização dos principais locais onde irá 
decorrer a actividade, bem como os percursos de acesso de pais e autocarros no 
momento de inicio da actividade para deixar os participantes e no final da actividade 
no momento de recolha dos mesmos; 
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f) Estacionamento – Em relação ao estacionamento fica o alerta para os Agrupamentos 

em relação aos cuidados a ter com o estacionamento das viaturas, nomeadamente de 
não deixar viaturas em frente a portões ou a impedir a circulação, e para se tentar não 
estacionar em frente às habitações. Existem parques em frente à rodoviária, no parque 
da feira, entre outros.  
Fica também o alerta para que não deixem valores no interior das viaturas pois não 
existem parques reservados para escuteiros. 
 

g) Assistir ao Festival: Relembra-se que não será permitido a entrada de familiares ou 
amigos para assistir ao Festival, no entanto podem assistir à Eucaristia e ao 
Encerramento na tarde de Domingo.  

 
 Com as melhores saudações escutistas, 

 

 
Rui Pedro 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 

 

mailto:geral.oeste@escutismo.pt
mailto:cn.oeste@escutismo.pt

