
                                                                                                                                    
ASSUNTO: ACAMPAMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO 2018 
 
Estimados amigos, 
  
 estamos a aproximar-nos da data do 34º Acampamento Regional da nossa região. Por 
essa razão seguem as primeiras informações que poderão ser úteis na preparação para 
este evento.   
O tema a desenvolver será: PIONEIROS 3D. A temática estará relacionada com o 
percurso dos Pioneiros da igreja no século XIX assim como o seu contributo para a 
identidade Adventista enquanto movimento profético. Foram selecionados os seguintes 
personagens: Ellen White e Tiago White; Joseph Bates e John N. Andrews. Os tições e 
rebentos tratarão apenas o casal White e Joseph Bates. A temática envolverá em cada 
uma das biografias: 
- a descoberta de um chamado 
- o desenvolvimento de um ministério e 
- o dar-se em missão 
 
Nesta edição a área de projetos JA, terá uma especial intervenção disponibilizando 
inscrições no formulário de inscrições para quem estiver interessado 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, etc, sendo direcionada para os 
DESBRAVADORES e para quem não se identifica tanto com os DESBRAVADORES. 
 
Este ano, o acampamento realizar-se-á no Parque de Campismo do Meco (Campingir).  
Site: http://www.campigir.com/pt/pagina/6/campimeco/ 
 
DATA: 29 a 01 de Abril de 2018 
LOCAL: Parque de Campismo do Meco (Campingir) 
(GPS N - 38⁰ 27´ 26´ - W - 009⁰ 11’ 22’)  
Morada: Praia das Bicas, Aldeia do Meco – 2970 Sesimbra 
 
PREÇOS (Evento + Parque de Campismo) 
SÓCIOS Premium: €12,00 * 
SÓCIOS Regulares: €16,00 ** 
MULTA (INSCRIÇÃO PÓS-PRAZO): €26,00 *** 
INSCRIÇÃO DO NÚCLEO: €10 **** 
 
* A opção no registo premium da Associação permite o acesso ao preço mais baixo de 
inscrição neste evento e em todos os eventos JA; o acesso à cobertura de um seguro 
para este evento e para o ano inteiro e descontos nos fardamentos JA.  
** A opção no registo regular na Associação permite o acesso a um seguro de cobertura 
para este evento e para o ano inteiro.   
*** O prazo limite de inscrição será até ao dia 19 de Março. Após esta data, aplica-se a 
multa na inscrição para todos (Sócios Premium e Sócios Regulares). 



                                                                                                                                    
**** 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. 
 
INSCRIÇÕES (Evento + Parque de Campismo) 
As inscrições serão feitas online através dos seguintes endereços: 
Link inscrição participante: https://form.jotformeu.com/80586910597368 * 
Link Inscrição de núcleo: https://form.jotformeu.com/80586378197372 ** 
 
* Como é normal existirá uma inscrição de participante em que serão introduzidos os 
dados pessoais, contudo este ano não será introduzido nesta inscrição qualquer 
formulário a não ser a do comprovativo de pagamento. No formulário de inscrição 
participante, existirá um campo (Seguro) direcionado àqueles que já tiverem algum 
tipo de seguro pessoal, devendo selecionar essa opção. 
** Este ano existirá igualmente uma inscrição de núcleo. Esta inscrição deverá ser 
preenchida exclusivamente pela coordenação de núcleo. Na mesma deverá ser 
introduzido o formulário de autorização do pastor e coordenador JA de todas as faixas 
etárias, o formulário do encarregado de educação ou representante legal de todas as 
faixas etárias, o comprovativo de pagamento de núcleo, o número e tamanho de tendas 
que serão utilizadas pelo núcleo, etc. 
 
- Os links para as inscrições estão disponíveis nos endereços mencionados acima, na 
página do Facebook da CRL (num evento que será criado para o ACREG 2018), assim 
como na página dos Desbravadores em http://desbravadores.pt/ . O Site da Juventude 
Adventista encontra-se em manutenção, o site a usar no momento para todos os 
procedimentos será o dos DESBRAVADORES. 
 
PAGAMENTO: os pagamentos deverão ser realizados para o seguinte NIB: 
IBAN: PT50 0010 0000 3509 7200 0016 7 (Banco BPI) 
- Se puderem, enviem APENAS UMA TRANSFERÊNCIA POR NÚCLEO, para facilitar o 
processo de confirmação dos documentos. 
 
 
Associação da Juventude Adventista e seguros (inscrições) 
 
1) Este ano o pagamento da inscrição do Acampamento Regional será separado do 
pagamento do seguro e do pagamento da Associação. 
2) Por definição estratégica e no enquadramento dos parâmetros do associativismo 
juvenil, o seguro foi integrado no registo da Associação da Juventude Adventista. Esta 
redefinição gerou duas modalidades: o sócio premium no valor de 10 euros e o sócio 
regular no valor de 7 euros. Cada participante deve optar por uma modalidade. 
3) O registo de associado premium permite: o acesso à cobertura de um seguro 
individual que cobre todas as atividades JA realizadas durante um ano inteiro no plano 
local, regional, nacional ou internacional. Acesso a uma série de descontos nas 



                                                                                                                                    
inscrições para os eventos, na compra de fardamento e em descontos em parcerias com 
outras entidades que possam ser estabelecidas 
4) O registo de associado regular permite: o acesso à cobertura de um seguro individual 
que cobre todas as atividades JA realizadas durante um ano inteiro no plano local, 
regional, nacional ou internacional. Esta modalidade também se refere a todos aqueles 
que não estão inscritos em nenhum núcleo, mas que colaboram pontualmente em 
algum evento. É o caso dos ajudantes de cozinha, algum formador ou alguma visita. A 
triagem de atribuição ou não atribuição do registo de associado será realizada pelo 
conselho diretor da Associação em função do perfil dos casos excecionais inscritos 
(cozinheiros, visitas, etc). 
5) Independentemente da idade todos deverão optar entre o registo de sócio premium 
ou o registo de sócio regular. A gestão das percentagens do universo de sócios (75% de 
inscritos com menos de 30 anos  + 25 % de inscritos com mais de 30 anos), serão geridas 
pela Associação. O grupo (com mais de 30 anos) que não constar na percentagem a ser 
validada pelo IPDJ, terá igualmente e no plano interno os benefícios dos outros sócios, 
ficando com um registo de sócio "voluntário" no regulamento interno. 
6) Sugerimos que seja o núcleo local a cobrir a despesa (inscrição no acampamento + 
registo na Associação) do(s) seus cozinheiro(s). 
7) Em relação ao ano passado não existe uma considerável alteração de preços, visto 
que o registo na Associação (com a respetiva opção de modalidade) + a inscrição no 
evento (ACREG), corresponde ao praticado no quinquénio anterior: pagamento em 
conjunto da inscrição + seguro obrigatório.  
8) No formulário dos eventos (inscrição participante), existirá também um campo para 
Seguros, direcionado àqueles que já possuirem algum tipo de seguro pessoal, devendo 
selecionar essa opção. 
- O link para a inscrição na Associação é o seguinte: 
https://form.jotform.com/51242981855966  
O mesmo está disponível, na página dos Desbravadores em http://desbravadores.pt/ 
assim como na página do Facebook da Juventude Adventista num evento criado para o 
efeito: https://www.facebook.com/events/2038985433016283/ 
 
Prazo limite para inscrição na Associação JA: até ao dia 22 de Março de 2018 (após esse 
período o formulário será retirado). 
 
PAGAMENTO: os pagamentos do registo na Associação deverão ser realizados para o 
seguinte NIB, fazendo comprovativo no formulário mencionado no link anterior: 
IBAN: PT50 0010 0000 3509 7200 0016 7 (Banco BPI). 
 
Para as inscrições serem consideradas válidas, todo o processo tem de estar completo, 
a saber: 
 
 Preenchimento do formulário de inscrição online (participante e núcleo); 
 Envio do comprovativo de transferência (se possível uma transferência por 

núcleo); 
 Envio da cópia da recomendação do pastor e coordenador JA; 



                                                                                                                                    
 Envio da cópia da autorização dos tutores legais dos menores. 

 
 
Durante o Acampamento, os dirigentes devem conservar na sua posse as autorizações 
dos representantes legais dos jovens menores. 
 
HORÁRIOS 
CHEGADA: 29 de Março de 2018, a partir das 10h00  
ABERTURA: 29 de Março de 2018, às 20h00  
ENCERRAMENTO: 01 de Abril de 2018, às 14h00  
 
REUNIÃO DE DIRIGENTES DE PREPARAÇÃO PARA O ACREG: DOMINGO 18 de MARÇO 
ÀS 10H00 NA IGREJA DE LX ALVALADE. Toda a informação útil para o acampamento, 
seguirá via mail, via página facebook da CRL e nos diversos fóruns das classes. Fiquem 
atentos. 
 
USO DA FARDA: 
Todos os jovens deverão levar a sua farda de campo, conforme o Regulamento da Farda 
JA(http://www.juventudeadventista.pt/ja/Web/recursos/regulamentos/Farda/RegFar
damento.pdf), e esta deve ser usada na cerimónia de abertura e durante o dia de 
sábado. Agradecemos que divulguem estas informações e que não se atrasem no envio 
das inscrições. Ajudem-nos a poder melhorar o acampamento enviando-nos as 
inscrições dentro do prazo. 
 
CERIMÓNIA DE ABERTURA: o programa de abertura iniciar-se-à 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 representando os 
personagens do ACREG. As dinâmicas de decoração e apresentação ficam a cargo de 
cada Comissão... 
 
Outros assuntos: 
- 
A página da CRL no Facebook terá sempre as informações atualizadas. Caso necessitem 
de algum esclarecimento adicional, contactem a Comissão Regional de Lisboa pelo e-
mail: crl@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... 

 
Com amizade, 
A Comissão Regional 
   


