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CIRCULAR N.º 01/2023 

 

DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel 

PARA: Chefes dos agrupamentos que participarão no VIII ACARAL Açoriano. 

2023-01-25 

ASSUNTO: VIII ACARAL Açoriano – reunião de auscultação 

Como é do Vosso conhecimento, de 5 a 10 de Julho de 2023, no Mistério de Santa 
Luzia, concelho de São Roque, na ilha do Pico, decorrerá o VIII Acampamento 
Regional de Alcateias para 420 lobitos, 80 dirigentes (aspirantes e/ou noviços a 
dirigentes e dirigentes) que acompanharão os bandos e 100 caminheiros/companhei-
ros e aspirantes e/ou noviços a dirigentes e dirigentes para os serviços. 

O custo de inscrição é de € 70,00 por elemento e incluirá as refeições desde o jantar 
do dia 5 até ao pequeno-almoço do dia 10 de Julho e brindes. 

Cada bando poderá de ser acompanhado por aspirante e/ou noviço a dirigente ou 
dirigente e cada alcateia tem de ser acompanhada por um dirigente investido. 

Os dirigentes para os serviços deverão indicar, na ficha de inscrição, as suas aptidões 
profissionais. 

Esta actividade deverá ser considerada de interesse público pelo que os caminhei-
ros/companheiros e aspirantes e/ou noviços a dirigentes e dirigentes poderão ser 
requisitados ao abrigo do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2000/A, de 10 de Maio. 

A semelhança do ocorrido no XV Jamboree Açoriano, a Junta de Núcleo de S. Miguel 
efectuará, para os agrupamentos interessados, as reservas dos voos com destino à 
ilha do Pico e regresso a S. Miguel. Relembra-se que os interessados em viajar em 
dias diferentes do grupo deverão efectuar as reservas individualmente. A tabela I 
indica os horários dos voos, à presente data, efectuados pela SATA Air Açores. 

Na reunião realizada no dia 24 de Janeiro confirmaram a presença na actividade os 
seguintes agrupamentos: A0107 (7L e 5D), A0645 (10L e 4D), A0646 (18L e 5D), 
A0739 (25L, 2C e 9D), A0798 (12L e 5D), A0800 (7L e 7D), A0974 (10L e 3D), A1033 
(9L e 4D), A1065 (5L e 3D), A1133 (15L e 10D), A1144 (20L e 3D) e A1197 (6L e 5D). 

Os agrupamentos que não puderam comparecer na referida reunião poderão indicar 
até, à próximo Segunda-feira, dia 30 de Janeiro, o efectivo interessado em participar 
evidenciando os números dos escuteiros, por secção. Na Terça-feira contactar-se-á a 
SATA Grupo com objectivo de efectuarmos as reservas das passagens. 

Com uma forte canhota despeço-me estando  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo de S. Miguel 

 
(Paulo Alexandre Pacheco Mota) 
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Tabela I – Horário dos voos efectuados pela SATA Air Açores 

 

Dia 5 de Julho 

S. Miguel / Pico = 07:00 / 10:50 / 15:35 

S. Miguel / Terceira / Pico = 07:20 (10:00) / 11:50 (13:50) / 14:15 (18:35) / 14:50 (18:35) 

Nota: entre parêntesis a hora estimada de chegada ao destino. 

 

Dia 9 de Julho 

Pico / S. Miguel = 19:00 

 

Dia 10 de Julho 

Pico / S. Miguel = 10:25 / 14:15 / 19:00 

Pico / Terceira / S. Miguel = 08:20 (10:20) / 16:55 (20:40) / 16:55 (21:00) / 16:55 (22:05) 

Nota: entre parêntesis a hora estimada de chegada ao destino. 

 


