
Olá Exploradores, Moços e Dirigentes,

Bem-vindos...

Pensavas que estavamos esquecidos? Estamos a preparar tudo a todo o gás! 
A grande viagem dos Exploradores está quase a começar... faltam poucos
meses para que mais de 5000 exploradores e moços embarquem nesta que vai
ser a aventura de uma vida.

No decorrer das próximas semanas, vamos dar-te a conhecer mais detalhes da
tua participação e da participação de cada expedição neste ACANAC 22,
através dos Ecos de Coragem - na tua Gazeta de Ombú. Todas as notícias
fresquinhas e mais recentes do teu Prado da Coragem.

O Prado da Coragem é o teu próximo destino!

É lá que Moisés vai receber todos os Exploradores e dirigentes e os vai dividir
em 4 Acampamentos: Norte, Sul, Este e Oeste. 
À tua espera vão estar as 12 Tribos de Israel e é por elas que os Exploradores
se vão repartir. 
Já dentro de cada Tribo serão formadas Famílias com diferentes Patrulhas.

É com esta família que a tua Patrulha vai nos transportes, jogar e viver as
atividades! 
Mas não te preocupes, vais acampar e fazer as tuas refeições com a tua
Expedição.

 



Em breve vamos dar-te a conhecer qual é a tua família, tribo e acampamento.

Temos um desafio... preparad@?

Vem fazer parte dos TikTokers da Coragem! 
Junta a tua Expedição ou Patrulha e mostra a todos o que é pertencer à IIª
secção, mostra a raça de ser escuteiro!

Como fazer? 
Vai a página de tiktok do @escutismo e encontra o vídeo de exemplo enviado
pela Expedição 16 do Agrupamento 543 - Cova da Piedade da região de
Setúbal. 
Utiliza o som desse vídeo para gravares o teu! 
Sê o mais criativo possível e publica no tiktok ou no instagram com
@escutismo e faz #escutismo #VaiComCoragem

Simples, certo?

https://vm.tiktok.com/ZMLT3bPU7/?k=1


Fica atento

Em breve contamos-te tudo sobre: 
materiais a levar, detalhes do teu campo, madeira, construções e claro vais
ficar a conhecer a tua família de campo.

Marca na tua agenda: 
7 Junho - vamos ter LIVE no instagram do @escutismo para tirares todas as
dúvidas.



.

Até breve, 
Equipa da II

#escutimo #VaiComCoragem
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