
                                                                                                                                    

ACREG CENTRO (2022)  
 
 
Caros amigos,  
Coordenadores JA, Dirigentes e Desbravadores,  
  
Estamos a aproximar-nos da data do 35º Acampamento 
Regional da nossa região, seguem-se as primeiras informações: 
 
O tema a desenvolver será: Moisés – Muda o teu Mundo.  
Toda a informação, estará disponível em: 
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/acreg-centro-2022    
 
Este ano, o acampamento realizar-se-á no município de Vouzela!  
 
DATA: 14 a 17 de Abril de 2022 
LOCAL: Parque de Campismo Vouzela – ECOCAMPISMO (PCV) 
Morada: Monte do Castelo, Vouzela  
GPS (Google maps): https://goo.gl/maps/XKy6LHzjWwcVRM1D6 
 
 
PREÇOS (Evento + Parque de Campismo):  
 

 DESBRAVADORES ASSOCIADOS: €21,50 * 

 REBENTOS ASSOCIADOS: €19,50 ** 

 Caravanas e autocaravanas: €12,50***   

 VISITANTES NÃO ASSOCIADOS: €31,00 

 MULTA (INSCRIÇÃO PÓS-PRAZO): €31,50 **** 

 INSCRIÇÃO DO NÚCLEO: €10 ***** 

 VISITAS SÁBADO (PAGO NO CHECK-IN): €3.50 (Adulto) e 2€ (Criança)****** 
 
* Em função do quadro especial de pandemia que condicionou a realização do ACREG, 
durante dois anos, excecionalmente o valor será igual para todos os associados, 
considerando algumas variantes. 
** Variante 1: Os Rebentos pagarão menos em relação às restantes faixas etárias. 
*** Os utilizadores de Bungalows, Caravanas e Autocaravanas, pagarão um preço de 
inscrição no evento (€12,5) mais o valor associado de ocupação e dormida nestas 
estruturas. A reserva e pagamento de Caravanas e Autocaravanas, será realizada junto 
da Comissão Regional até ao dia 10 de Abril (ver tabela do preçário do Parque de 
Campismo de Vouzela aqui!). 
**** O prazo limite de inscrição será até ao dia 10 de Abril. Após esta data, aplica-se a 
multa na inscrição. Será possível a inscrição c/ multa até ao dia 13 de Abril. 
***** A inscrição de núcleo é obrigatória para todos os núcleos. Esta inscrição dará 
acesso à instalação de uma tenda grande de cozinha + acesso a ponto de eletricidade + 
disponibilização de permanência a 1 carro de apoio à cozinha/logística. Todos estes 
elementos estarão incluídos na inscrição de núcleo.  
******O pagamento das entradas/visitas de sábado, deve ser feito no Check-in.    

https://www.juventudeadventista.pt/noticia/acreg-centro-2022
https://goo.gl/maps/XKy6LHzjWwcVRM1D6
https://www.cm-vouzela.pt/wp-content/uploads/2019/10/Tabela-de-Pre%C3%A7os-2019.pdf


                                                                                                                                    

Para a área de Projetos JA, no formulário serão disponibilizadas inscrições para quem 
estiver interessado em participar e que tenha idade igual ou superior a 18 anos. As 
inscrições estão limitadas (30) aos projetos a desenvolver. Esta área procura abarcar as 
valências do discipulado juvenil como: projetos sociais, evangelismo juvenil, pequenos 
grupos, música, serviço comunitário, entre outros. 
 
Outras informações 
 
1| A participação no evento obriga à ativação/renovação do seguro da AJA. 
2| A participação no evento obriga à submissão do registo criminal no site da JA e no 
formulário de inscrição de todos os dirigentes JA. 
3| Os visitantes e voluntários da cozinha deverão realizar o pagamento de seguro para 
o evento, no campo para o efeito no formulário de dirigentes (€7). 
4| Sugerimos que seja o núcleo local a cobrir a despesa (inscrição no acampamento + 
seguro dos voluntários nas cozinhas). 
5| As regras e princípios da Juventude Adventista continuam a nortear os nossos 
eventos, considerando: a ética nos relacionamentos, a apresentação briosa de cada 
desbravador, a promoção de um estilo de vida saudável, o respeito pelo local e pessoas 
que nos acolhem, o respeito pelas normas de cada núcleo e do evento, etc.  
 
Para as inscrições serem consideradas válidas, todo o processo tem de estar completo, 
a saber: 
 

 Preenchimento do formulário de inscrição com o respetivo pagamento; 
 Submissão da recomendação do pastor e coordenador JA; 
 Submissão da autorização dos Representantes legais dos menores de idade. 

 
Durante o Acampamento (incluindo as viagens), os dirigentes devem conservar na sua 
posse as autorizações dos Representantes legais dos jovens menores de idade. 
 
HORÁRIOS 
 
Chegada: 14 de Abril de 2022, a partir das 11h00  
Abertura: 14 de Abril de 2018, às 20h00  
Encerramento: 17 de Abril de 2022, às 12h30  
 
REUNIÃO DE DIRIGENTES: Sessão de esclarecimentos e dúvidas, 1 de Abril (sexta-feira), 
às 20h00 (Via ZOOM). Toda a informação útil para o acampamento, seguirá também por 
e-mail e páginas oficiais da CRC (Facebook/Instagram). 
 
Tópico: Reunião de Dirigentes - preparação do ACREG (CRC) 
Hora: 1 Abril de 2022, sexta-feira, pelas 20:00 
Link: Clicar aqui!  
ID da reunião: 861 1940 8905 
Senha de acesso: CRC 

https://us02web.zoom.us/j/86119408905?pwd=WUR0SHordGdwaXNuUnE4NGhYS0Z5UT09


                                                                                                                                    

USO DA FARDA: Todos os jovens deverão levar a sua farda de campo, conforme o 
Regulamento da Farda JA, e esta deve ser usada na cerimónia de abertura e durante 
o dia de sábado.  
 
CERIMÓNIA DE ABERTURA: o programa de abertura iniciar-se-á às 20h00 em ponto. 
Cada núcleo fará representar-se no momento de apresentação dos núcleos com um  
casal de jovens ou individualmente, caracterizados à época (Israelitas ou Egípcios), 
trazendo algo tradicional da sua região que sirva para decoração.  
 
CONSTRUÇÃO PIONEIRISMO: Cada núcleo deverá construir um pórtico em pioneirismo, 
o qual dará entrada/acesso à tenda principal, estando o mesmo identificado (núcleo).  
 
CEIA DA PÁSCOA: Para o programa de sexta-feira à noite, vamos viver em conjunto um 
momento especial de Ceia, relembrando a saída e fuga do Egipto, onde cada “Família” 
(núcleo) deverá trazer preparar:  
- Manta de picnic (com esteiras por baixo, se quiserem); 
- Pães asmos para os vossos Desbravadores (vídeo com receita);  
- Mistura de vegetais crus/ervas amargas (alfaces, couves cruas, etc.)  
- Mistura/patê de maçã, tâmaras, nozes… (mistura deve ser consistente, lembrando 
argamassa); 
- Sumo de uva, para dar um pouco de sumo de uva a cada um;  
- Prato com água, e prato com sal 
- Vestuário: Rapazes e meninas, com algum elemento que cubra a cabeça  
 
 
 
 
Outros assuntos: 
crc@juventudeadventista.pt 
 
 
 
Oramos para que Deus vos conceda sabedoria para preparar da melhor forma este 
ACREG que é tão impactante na vida dos jovens e clubes da nossa região. Pedimos 
igualmente, que desde já orem por este evento, para que o grande encontro da família 
regional, seja um êxito espiritual. Contamos com a vossa presença e entramos desde 
agora em contagem decrescente para o acampamento regional... 

 

Divulguem estas informações,  
Abraço JA! 

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1YYe_Yz5U

