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Olá exploradores/moços e dirigentes/acompanhantes,

A nossa atividade regional está mesmo a chegar e os trabalhos onde foram encontrados os
vestígios do Homo habilis não param. O arqueólogo-chefe está ansioso para que cada um de vós,
que se inscreveu nesta aventura, se junte à expedição. O objetivo é juntarem-se ao desafio de
conhecer e auxiliar os trabalhos nas escavações, e assim ABRiR à era do Homo habilis.
Para estes trabalhos é necessário reunir algum material, que devem trazer, sem esquecer, e
que vai contribuir para melhor viverem o verdadeiro espírito do EXPLORADOR habilis.
Assim pedimos a vossa atenção para a listagem do material a não esquecer e informações
gerais importantes:
Material por patrulha:
- Tenda para albergar todos os elementos da patrulha e tendo em conta a distinção de géneros (uma
para meninos, outra para meninas)
- Fogão tipo Campingaz para cozinhar
- Todo o material necessário para cozinhar;
- Temperos (a organização fornecerá azeite e sal)
- 1 machado por patrulha;
- 1 serrote por patrulha;
- 1 oleado/toldo por tenda;
- 1 estojo de primeiros socorros (básico) por patrulha;
- 1 jarrican para água

Material por elemento:
- Material individual (não esquecer roupa e calçado adequado, especialmente em caso de tempo de
chuva);
- Alimentação (Lanche da manhã e almoço de sábado deve ser trazido de casa);
- Prato e caneca/copo (talher não é necessário);
- Colete refletor;
- Mochila acondicionada para tempo de chuva;
- Agasalhos para o tempo frio e proteção para a chuva (impermeável/chapéu);
- 1 canivete/faca do mato por elemento;
- Vara individual e o guia deve trazer a vara e bandeirola de patrulha;
- Frontal/lanterna
- Cantil para água
- Conforme já solicitado não esquecer a “vestimenta Homo habilis” que cada um deve trazer (Sejam
criativos e habilmente originais).
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Informações gerais importantes:
Local da atividade: Casmilo (Condeixa)
Horário Check-In – Pelas 8h30m, junto à Associação do Casmilo (agradecemos o cumprimento
escrupuloso do horário. Atrasos irão determinar alteração de toda a estrutura da atividade, que terá
inicio conjunto com o Encontro Regional de Caminheiros e Companheiros).
Informações à chegada –
- Devem dirigir-se à Aldeia do Casmilo e no centro da aldeia seguir as orientações para ChekIn. Irão estar elementos da Equipa de Animação para auxiliar na orientação e movimentação de
automóveis na aldeia. Apenas os veículos ligeiros poderão chegar perto do local de check-in. Os
autocarros apenas terão acesso a um local que dista 200m do Check-in.
- Chegados ao local do check-in o dirigente responsável pelo contingente deverá fazer o
Check-In com o elemento da Equipa de Animação designado para esse efeito;
- O material (tendas, fogões, mochilas, etc.) que venha em carros que vão permanecer na
atividade não deverá ser descarregado. O carro deverá ser estacionado em local que será indicado
pela equipa de animação;
- O material que vem em carros que não ficam deve ser descarregado junto à Associação e
colocado no campo de jogos. Este trabalho será orientado pela Equipa de Animação.
- Após a descarga do material deverão dirigir-se ao local identificado com a designação:
Escavações habilis - Recepção
Conclusão da atividade –
- A atividade terminará com a celebração da Eucaristia na Senhora do Círculo (Casmilo –
Condeixa);
- A eucaristia será pelas 15h e estão convidados os pais dos elementos presentes e a
comunidade que se queira associar;
- Após o términos da atividade o material individual e de patrulha deverá ser recolhido junto à
Associação na Aldeia do Casmilo.
O arqueólogo-chefe está ansioso por vos receber nas escavações e espera por cada um de vós para
viver esta grande aventura.
Até lá...
CanhoYa habilliensis
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