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Assunto: Camporee EUD 2023 

Data: 16-12-2022 
  

Estimados  
Pastores 
Coordenadores JA 
Diretores e Dirigentes dos Clubes de Exploradores 

O ano de 2023 oferecerá aos Exploradores um momento único e inesquecível na sua carreira 
JA, o Camporee. Este acontecimento, promovido pela Divisão Inter-Europeia, irá decorrer de 
31 de julho a 5 de agosto em Friendensau, arredores de Berlim, Alemanha, e terá como tema 
espiritual “#FollowMe - Share Your Story”.  
Alemanha, Friedensau, a aldeia “mais” adventista da Europa! Uma viagem inesquecível, um 
local de acampamento fantástico, um programa de qualidade espiritual, pedagógica, técnica e 
social, eis as muitas razões para que cerca de 3000 Pathfinders vindos de vários pontos da 
Europa experimentem, eles próprios, a alegria de pertencer a este Movimento, a esta família 
mundial. Certo de que estas razões motivarão a participação dos Exploradores portugueses, o 
Departamento de Jovens da UPASD faz chegar às Igrejas e aos Clubes de Exploradores as 
informações relevantes e as inscrições para este evento. 
Este Camporee destina-se a Exploradores com 12, 13, 14 e 15 anos. Excepcionalmente 
poderão inscrever-se ainda os Exploradores com 11 anos, desde que completos até à data da 
atividade e ainda os Exploradores com 16 anos, nascidos no ano de 2007. Todos os outros 
Exploradores que estiverem fora destes limites não poderão participar, nomeadamente: os 
que ainda estiverem com 10 anos à data do Camporee ou os que completam os 17 anos 
durante o ano de 2023. É ainda de realçar que estas limitações de idade são colocadas pela 
Divisão Inter-Europeia, entidade organizadora do evento, e que o Departamento de Jovens da 
UPASD se limitará a cumprir as diretrizes definidas.  
A delegação portuguesa, cuja cota é de 200 participantes, incluindo dirigentes, terá uma 
direcção composta por três chefes de campo, um pastor, uma médica, uma enfermeira, dois 
cozinheiros e dirigentes do Departamento em número adequado para suprir as necessidades 
do grupo. Cada Clube/Igreja, por cada grupo de 8 Exploradores, poderá fazer-se acompanhar 
por um dirigente da Igreja. O Departamento recomenda às Igrejas que considerem a 
pertinência de escolherem dirigentes responsáveis e com experiência, não tendo em conta, 
única e exclusivamente, o factor disponibilidade. Convém realçar que a equipa de dirigentes 
do Departamento é experiente e representará todas as Comissões Regionais, de forma a que 
os Exploradores que irão participar sem levar um dirigente da sua Igreja se sintam integrados 
e acompanhados. 
Gostaríamos de vos deixar com mais alguns detalhes. Em primeiro lugar, em relação ao 
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itinerário. Informamos desde já que a única forma dos Exploradores portugueses 
participarem neste evento é integrando a delegação nacional e respeitando na íntegra o 
seguinte itinerário/programa. A delegação portuguesa partirá no dia 25 de julho de Lisboa e 
do Porto, com encontro na fronteira de Vilar Formoso. Seguirá para Espanha, para o Colégio 
Adventista de Tímon, em Madrid, onde pernoitará 1 noite e terá oportunidade de começar a 
criar identidade de grupo e a explorar alguns monumentos da cidade de Madrid. No dia 
seguinte viajará rumo a França, onde visitará o Parque Futuroscope em Poitiers e passará 2 
dias em Paris, de forma a visitar alguns monumentos da cidade e os Parques da Disneyland 
Paris. Após passar o sábado em Paris, viajará de França para a Alemanha, chegando a 
Friendensau, para montar acampamento, no domingo. No dia seguinte, dia 31 de julho, o 
Camporee terá o seu início. A cerimónia de encerramento do Camporee terá lugar no dia 5 de 
agosto e a viagem de regresso iniciar-se-á na manhã do dia seguinte. A delegação portuguesa 
dormirá uma das noites da viagem de regresso num hotel em Espanha e chegará a Portugal, a 
Lisboa e ao Porto, no dia 8 de agosto.  
Ainda sobre o itinerário, o Departamento conta, nos próximos meses, informar mais 
detalhadamente os inscritos nesta atividade, nomeadamente informá-los sobre as 
responsabilidades individuais relativas à alimentação durante parte das viagens e sobre 
outros pormenores importantes para o bom desenrolar da mesma. 
Relativamente aos preços por participante, custos de todo o programa, excepto algumas 
refeições durante a viagem que informaremos atempadamente, aqui fica a informação sobre 
as possíveis modalidades de inscrição e os respectivos prazos: 
             
Preços para os Exploradores  
1ª Modalidade / Total:  
1.100,00 € – pagos até 5 maio de 2023.  
Se a inscrição for recebida para além da data, a multa será de 50,00 €. 
2ª Modalidade /Prestações:   
1ª Prestação – 350,00 € - paga até 3 de março de 2023; 
2ª Prestação – 350,00 € - paga até 5 de maio de 2023; 
3ª Prestação – 400,00 € - paga até 30 de junho de 2023.  
Se esta última prestação for recebida para além da data, acresce 20,00 € de multa. 

Preços para os Dirigentes Locais  
1ª Modalidade / Total:   
735,00 € – pagos até 5 de maio de 2023. 
2ª Modalidade / Prestações:  
1ª Prestação – 365,00 € - paga até 5 de maio de 2023; 
2ª Prestação – 370,00 € - paga até 30 de junho de 2023. 
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Salientamos que nas atividades internacionais não se aplicam os descontos previstos nas 
várias modalidade de associado da AJA (Mais, Top e Premium). 
  
Ao decidirem participar, sigam o seguinte passo a passo para procederem à vossa 
inscrição: 
juventudeadventista.pt > Área Reservada > Agenda > Todos > Selecionar Evento e 
preenchimento do formulário > PARTICIPAR 
A vossa inscrição terá que ser aprovada no sistema pelo vosso dirigente local.  
Entrem depois na área reservada e nas MINHAS INSCRIÇÕES (POR PAGAR), cliquem e 
liquidem o valor.  
Agora sim, estarão inscritos! 

Gostaríamos de vos deixar com outras informações importantes: 
• Será dada prioridade às primeiras inscrições à medida que se vão enchendo os autocarros. 

Só se partirá para um novo autocarro quando o(s) último(s) estiverem preenchidos. 
• Serão apenas aceites as inscrições efetuadas na página web juventudeadventista.pt e 

devidamente pagas por Multibanco ou MBWay. 
• Em caso de desistência até 30 de junho, o Departamento JA só devolverá a quantia 

entregue até à data se o Explorador for substituído por outro. Após o dia 30 de junho não 
haverá lugar a qualquer devolução.  

• Somente participarão no Camporee os Exploradores que forem integrados na Delegação 
Portuguesa, desde a sua partida até à sua chegada. 

• Não serão permitidos acompanhantes durante a viagem e durante o acampamento. 
• Haverá, durante o Camporee, uma cerimónia baptismal. Se existir algum Explorador que 

pretenda viver esta experiência única de entrega e compromisso, deverá, atempadamente, 
entrar em contacto com o seu pastor e esse com o Departamento de Jovens da UPASD. 
Nestes casos particulares, os familiares poderão assistir à Cerimónia Batismal que decorrerá 
na sexta-feira, dia 4 de agosto. 

• Todos os Exploradores e Dirigentes deverão ter o seu seguro ativo na plataforma da 
Juventude Adventista. 

• Os dirigentes deverão submeter o registo criminal na plataforma da Juventude Adventista. 
• Não serão consideradas as junções de clubes no sentido de atingirem número mínimo de 

Exploradores que permita a inscrição de um dirigente local. Recordamos que um dirigente 
local terá que levar no mínimo 8 Exploradores da sua Igreja. 

• Todo o Explorador e dirigente local deverá aceitar e comprometer-se a participar ativamente 
em todas as actividades do Camporee, incluindo a viagem programada pelo Departamento 
de Jovens, respeitando sempre a filosofia da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  

• Reconhecendo que o valor em causa não é acessível a todas as bolsas, vimos propor 
algumas possibilidades de financiamento: 

http://juventudeadventista.pt
http://juventudeadventista.pt


Associação da Juventude Adventista
Rua Acácio de Paiva, 35
1700-004 Lisboa            NIPCR. 506 074 064

https://juventudeadventista.pt     
Tel. (+351) 213 510910,
E-mail: geral@juventudeadventista.pt

• Venda de Calendários JA 2023, que estão disponíveis no Departamento, mediante 
aquisição na loja on-line. O custo por calendário é de 0,05 €. Este produto só será vendido 
aos dirigentes do núcleo e em múltiplos de 100. 

• Cada Clube poderá promover várias estratégias de angariação de fundos, procurando 
envolver os Exploradores, as suas famílias e a Igreja. 

• Sugerimos ainda que, na medida das suas possibilidades, as Igrejas possam auxiliar os 
mais desfavorecidos, estudando todos os casos juntamente com o pastor e o conselho de 
Igreja. 

• Se existirem dirigentes que queiram candidatar-se a serem Voluntários, devem aguardar 
por indicações de inscrição. De qualquer forma informamos que a EUD necessita que os 
Voluntários se apresentem uma semana mais cedo do início do evento. Assim sendo, os 
Voluntários não seguirão com a delegação portuguesa. Cada voluntário terá que tratar da 
sua viagem, suportando os custos da mesma. A EUD garantirá os transfers de Berlim para 
Friedensau, o alojamento em tendas e a alimentação durante todos os dias que antecedem 
o evento e durante o mesmo. 

• Oportunamente o Departamento de Jovens enviará orientações a todos quantos se 
inscreverem no sentido de serem preparadas com antecedência as autorizações de saída do 
país de menores de idade. 

   
Deve ainda ser publicitado o facto de todas estas e outras informações poderem ser 
consultadas, via Internet, na página oficial do Departamento de Jovens, a saber 
www.juventudeadventista.pt, com ligação para a página oficial do Camporee.  
Necessitamos de ter em conta a oportunidade única para cada jovem de estar presente num 
acontecimento internacional que deixa marcas positivas em todos quantos participam e que 
lhes mostra a grandeza do movimento ao qual pertencem. 
Ficamos orando por todos vós, confiantes de que todos os esforços serão recompensados. 
Qualquer dúvida, estaremos à vossa disposição. 

Saudação JA 

Departamento de Jovens da UPASD 

________________________ 
(Tiago Alves, Diretor)
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