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1. Realizar-se-á nos dias 1 e 2 de Abril de 2017, na Lourinhã. 
 
2. Destina-se aos Escuteiros das quatro Secções dos Agrupamentos do 

Núcleo do Oeste. 
2.1. Por convite da JNO poderão participar escuteiros de outras associações. 
 
 
3. Tem como OBJETIVOS: 

 Contribuir para a formação integral dos nossos jovens, através da 
vivência do Ideal Escutista; 

 Aprofundar e Praticar os Valores Escutistas e Cristãos, através da 
vivência em comunidade, onde se evidenciam naturalmente aqueles 
valores; 

 Proporcionar aos escuteiros das quatro secções envolvidas a 
oportunidade de, segundo o Método Escutista, participar ativamente 
na construção e realização de uma Atividade que, se pretende, reforce 
os laços de coesão entre os escuteiros do nosso Núcleo do Oeste; 

 Comemorar o 45º aniversário do Núcleo do Oeste. 
 
4. O TEMA do X FESTIVAL ESCUTISTA DO OESTE será: 

“Quanto mais alto for…” 
 
5. Relativamente à ORGANIZAÇÃO desta Atividade, as normas são as 

seguintes: 
a. Entradas e Saídas 

O Festival terá início no dia 1 de Abril, devendo as entradas em “Campo” 
ser efetuada até às 10h. 

A saída de “Campo” das Unidades decorrerá após o encerramento e 
Eucaristia. 

A entrada de Campo para os elementos afetos aos Serviços será realizada 
no dia 31 de Março às 21h e a saída de Campo efetuar-se-á a partir das 18 horas 
do dia 2 de Abril. 

b. Chefia do Festival: 

O X FESTIVAL ESCUTISTA DO OESTE é orientado por uma Direção do 
Festival, cuja composição é definida pela Junta de Núcleo do Oeste e que será 
oportunamente divulgada. 

 
c. Organização: 

 A pernoita será em regime de acampamento, organizado por 
contingente de agrupamento de forma a otimizar os meios e o espaço 
de acampamento. 

 Os locais de realização dos diversos momentos do Festival serão 
oportunamente divulgados através de croqui explicativo.  

 Para operacionalizar a atividade serão criados os seguintes serviços que 
dependem diretamente da Chefia do Festival: Animação Pedagógica; 
Animação Geral; Animação da Fé; Infraestruturas e Alimentação; 
Proteção Civil, Segurança e Enfermaria; Secretaria e Finanças; 
Comunicação e Imagem; Higiene e Ambiente.  

 Cabe à organização o fornecimento do jantar de dia 1, o pequeno-
almoço e almoço do dia 2. 

 
7. INSCRIÇÕES: 
a. Só é admitida a participação de Escuteiros inseridos em Bandos, 

Patrulhas/Tripulações ou Equipas /Equipagens /Tribos/Companhas; 
b. Os responsáveis dos contingentes dos Agrupamentos deverão inscrever, 

para os Serviços Gerais, dois elementos (Dirigentes ou 
Caminheiros/Companheiros) por Agrupamento. 

c. Para cumprimento da alínea anterior e mediante aprovação prévia da JNO 
poderá ser admitida a inscrição pais ou antigos escuteiros. 

d. Não serão aceites inscrições de contingentes que não respeitem as 
normas estabelecidas. 

e. Os prazos e valores de Inscrição por elemento são os seguintes: 
INSCRIÇÃO DEFINITIVA: 
O custo da atividade é 15,00€ por elemento, no entanto a inscrição dos 

escuteiros do Núcleo do Oeste é comparticipada em 5,00€, pelo que o valor da  
inscrição para estes elementos é de 10,00€.  
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INSCRIÇÃO LIMITE: 
As inscrições e o comprovativo de pagamento serão enviadas por 

contingente de Agrupamento para o e-mail da JNO até ao dia 01/03/2017. 
 
g. Cada Unidade será acompanhada pelo seguinte número de animadores, 

dos quais, no mínimo, um tem de ser dirigente: 
-> I Secção – 1 elemento por Bando; 
-> II Secção – 1 elemento por 2 Patrulhas/Tripulações, 2 Elementos por 3 ou 

mais Patrulhas/Tripulações; 
-> III Secção – 1 dirigente por Comunidade/Frota  
-> IV Secção – 1 dirigente por Clã/Comunidade 
f. Os responsáveis de contingente devem garantir que todos os participantes 

menores estão devidamente autorizados a participar pelos seus encarregados 
de educação, bem como que estes autorizam a divulgação de imagens dos seus 
educandos nos meios próprios do Núcleo do Oeste (pagina de internet, 
Facebook, Oestescutista). 

g. Compete aos responsáveis de contingente a comunicação à Direção do 
Festival das restrições alimentares justificadas dos elementos do seu 
contingente. 

 
7. As OMISSÕES e as situações de exceção ao presente Regulamento serão 

resolvidas pela Direção do X FESTIVAL ESCUTISTA DO OESTE. 
 
 
 
Salir do Porto, 29 de Novembro de 2016 


