
Enquanto estao na Aldeia…

É muito importante que durante os dias que permaneçam na minha –  agora também vossa 
– Aldeia de Ombú, todos se comportem de forma apropriada, para potenciar a troca de 
experiências, contribuir para o sucesso da nossa festa e serem Construtores do Amanhã.

Desta forma,

• Na entrada na Aldeia, na Eucaristia e na saída da Aldeia, deves usar a t-shirt do 
uniforme oficial da tua Secção.

• Durante a Festa da Aldeia, todos devem apresentar-se com uma t-shirt escutista e o 
lenço do Acanac, sendo dispensadas as restantes peças do uniforme, que são de uso 
facultativo. 

• É da competência da Colina da Alegria, Prado da Coragem, Monte Ousadia e Terras 
da Felicidade a definição da utilização de outras peças específicas de vestuário, bem 
como o vestuário a usar em cada momento.

• O vestuário a utilizar deverá respeitar o bem-estar físico, a integridade e a 
sensibilidade de todos os participantes, dirigentes e staff.

• Os participantes não devem circular na Aldeia de tronco nú ou biquíni/fato de banho.

• Todos os participantes devem respeitar, tolerar e serem atenciosos com as outras 
culturas, incluindo no uso de vestuário adequado para um ambiente multicultural.

• Durante a festa da Aldeia, todos os participantes devem utilizar as pulseiras de 
identificação.

• A festa da Aldeia não é espaço para manifestações íntimas de relacionamentos 
interpessoais.

• É muito importante cumprir os horários do programa de modo a garantir o sucesso 
da festa da Aldeia.

• É proibido aos menores fumar ou beber álcool na Aldeia. No caso dos adultos, 
apenas o é permitido fazer nas áreas destinadas para o efeito e desde que não 
prejudiquem o bom funcionamento das atividades.

• A posse, consumo ou fornecimento de qualquer tipo de substâncias ilegais são 
estritamente proibidos.

• Todo o comércio deve ser organizado ou aprovado pela Junta de Freguesia.

• Os participantes são pessoalmente responsáveis pelos danos causados em resultado 
de ações impróprias, bem como pelas demais consequências decorrentes de tais 
ações.

• Os participantes são responsáveis pelos seus pertences em todas as ocasiões.

• Na Aldeia não é permitido aos participantes o uso de quaisquer armas, tais como 
armas de fogo e armas brancas, excetuando a utilização, para fins pedagógicos, de 
facas, canivetes, machados e facas de mato, sendo que, neste caso, devem ser tidos 
em conta os cuidados necessários à sua boa utilização e à manutenção das 
condições de segurança dos participantes.

• Apenas é permitido  fazer fogo nas zonas das cozinhas de campo, que devem 
cumprir com as regras estipuladas pela Segurança de Ombú.

• A visita à Aldeia é permitida apenas a pessoas autorizadas pela Junta de Freguesia.

• A ausência de campo de qualquer participante, dirigente ou staff carece de 
autorização da respetiva chefia da Colina da Alegria, Prado da Coragem, Monte 
Ousadia e Terras da Felicidade ou do respetivo serviço, e será sempre informada 
aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, para controlo de entradas e 
saídas. Excetuam-se aqui as saídas para espaços circundantes.

• Pede-se que todos respeitem os locais dos sanitários, utilizando-os de modo a 
permitir o seu bom funcionamento.

• A recolha de lixo deve ser respeitada.

• A Aldeia dispõe de alguns pontos de carregamento para telemóveis e powerbanks. 
O powerbank que foi distribuído ao teu Bando, Patrulha, Equipa ou Família pode 
ser trocado por outro carregado até 1 vez por dia. Procura os locais de troca de 
powerbank.

• Durante toda a festa da Aldeia, devem ser respeitadas as normas emanadas pela 
política Escutismo: Movimento Seguro.

• A circulação e permanência de viaturas automóveis na Aldeia só é permitida após 
autorização da Junta de Freguesia.

• À saída da Aldeia, não se esqueçam de a deixar um pouco melhor do que a 
encontraram.

A Junta de Freguesia avaliará quaisquer questões, casos ou problemas relacionados com 
estas regras e o seu incumprimento, bem como questões não previstas nestas normas de 
campo, e tomará as devidas ações. Para além destas normas, devem ser respeitadas todas 
as indicações dadas por todas as áreas da Aldeia.

Conto com a ajuda de todos para, juntos, sermos Construtores do Amanhã.

O vosso amigo,

Glossario
Aldeia = Todos os espaços onde decorram atividades (CNAE e espaços exteriores)

Festa da Aldeia = Acanac

Junta de Freguesia = Chefia de Campo

Segurança de Ombú = Proteção Civil e Segurança

Serviços administrativos da Junta de Freguesia = secretaria de campo

Colina da Alegria = Campo da I Secção

Prado da Coragem = Campo da II Secção

Monte Ousadia = Campo da III Secção

Terras da Felicidade = Campo da IV Secção
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experiências, contribuir para o sucesso da nossa festa e serem Construtores do Amanhã.
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lenço do Acanac, sendo dispensadas as restantes peças do uniforme, que são de uso 
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da Felicidade a definição da utilização de outras peças específicas de vestuário, bem 
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• Todos os participantes devem respeitar, tolerar e serem atenciosos com as outras 
culturas, incluindo no uso de vestuário adequado para um ambiente multicultural.

• Durante a festa da Aldeia, todos os participantes devem utilizar as pulseiras de 
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• A festa da Aldeia não é espaço para manifestações íntimas de relacionamentos 
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• É muito importante cumprir os horários do programa de modo a garantir o sucesso 
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• A posse, consumo ou fornecimento de qualquer tipo de substâncias ilegais são 
estritamente proibidos.

• Todo o comércio deve ser organizado ou aprovado pela Junta de Freguesia.

• Os participantes são pessoalmente responsáveis pelos danos causados em resultado 
de ações impróprias, bem como pelas demais consequências decorrentes de tais 
ações.

• Os participantes são responsáveis pelos seus pertences em todas as ocasiões.

• Na Aldeia não é permitido aos participantes o uso de quaisquer armas, tais como 
armas de fogo e armas brancas, excetuando a utilização, para fins pedagógicos, de 
facas, canivetes, machados e facas de mato, sendo que, neste caso, devem ser tidos 
em conta os cuidados necessários à sua boa utilização e à manutenção das 
condições de segurança dos participantes.

• Apenas é permitido  fazer fogo nas zonas das cozinhas de campo, que devem 
cumprir com as regras estipuladas pela Segurança de Ombú.

• A visita à Aldeia é permitida apenas a pessoas autorizadas pela Junta de Freguesia.
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autorização da respetiva chefia da Colina da Alegria, Prado da Coragem, Monte 
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aos serviços administrativos da Junta de Freguesia, para controlo de entradas e 
saídas. Excetuam-se aqui as saídas para espaços circundantes.

• Pede-se que todos respeitem os locais dos sanitários, utilizando-os de modo a 
permitir o seu bom funcionamento.

• A recolha de lixo deve ser respeitada.

• A Aldeia dispõe de alguns pontos de carregamento para telemóveis e powerbanks. 
O powerbank que foi distribuído ao teu Bando, Patrulha, Equipa ou Família pode 
ser trocado por outro carregado até 1 vez por dia. Procura os locais de troca de 
powerbank.

• Durante toda a festa da Aldeia, devem ser respeitadas as normas emanadas pela 
política Escutismo: Movimento Seguro.

• A circulação e permanência de viaturas automóveis na Aldeia só é permitida após 
autorização da Junta de Freguesia.

• À saída da Aldeia, não se esqueçam de a deixar um pouco melhor do que a 
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Colina da Alegria = Campo da I Secção

Prado da Coragem = Campo da II Secção
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