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   Aos 

    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 

Assunto: “Desafio Cozinha” 
 

 

N. Ref: 24/2018     Data:     27/09/2019 

 

 

Caros irmãos escutas, 

 

O nosso Centro Escutista recebe ao longo do ano várias atividades que requerem o 

fornecimento de alimentação, é um serviço que acrescenta qualidade à oferta 

mas por vezes difícil de assegurar, facto que resulta da falta de recursos. 

De forma a colmatar esta necessidade e a contribuir para as angariações de 

fundos dos agrupamentos, a JNO volta a lançar o “Desafio Cozinha”. 

 

Ao aceitar este desafio o agrupamento compromete-se a assegurar a alimentação 

de uma atividade, seja ela, de um dia, um fim-de-semana ou mais e a seguir as 

indicações apresentadas: 

 

 Fornecer a refeição composta por (Sopa, prato principal, sobremesa ou fruta 

e bebida) 

 Fornecer Coffe Breack composto por (Café, chá, sumo, fruta, Bolo/Pão) 

 Providenciar alimentação em caso de restrições alimentares, desde que 

previamente informados 

 Total responsabilidade na aquisição dos produtos para a confeção assim 

como os seus custos 

 Apresentação da proposta de ementa 8 dias antes da atividade 

 Obrigatoriedade da presença de um dirigente 

 Não exceder o número de 6 elementos na cozinha 
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 Limpeza do espaço utilizado 

 Cumprir com o regulamento do campo 

Com a prestação do serviço o agrupamento receberá 4€ por pessoa/refeição, 1,5€ 

Coffe/Breack e em caso de mais de 1 dia a possibilidade de alojamento dos 6 

elementos. 

Para a distribuição dos serviços será respeitada a ordem de inscrição. 

 

Serviços agendados: 

 

27/28 de Outubro – Curso Monitores de Cordas 

12/13 de Janeiro – 1ª Sessão do FGPE 

 02/03 de Fevereiro – IPE 

  

Os agrupamentos interessados deverão realizar a sua inscrição para o email: 

geral.oeste@escutismo.pt, referindo “desafio cozinha”. 

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 

 

Carlos Pacheco 

Chefe do Núcleo do Oeste  

cn.oeste@escutismo.pt 
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