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IMAGINÁRIO DO ACAREG 
MATERIAL A TRAZER PELAS SECÇÕES  

No sentido de uma melhor vivência e do enriquecimento do imaginário do ACAREG, 

solicita-se aos participantes nas diferentes secções que tragam o seguinte material. 

 

- Uma fatiota de Ghond para cada lobito e chefe da Iª Secção. A fatiota que consiste 

apenas num pedaço de pano, de cor amarela açafrão, sem grandes acabamentos, 

que se enrola “tipo fralda ou saia” para os rapazes e “tipo sari” para as raparigas, 

como as fotos abaixo. 

- Uma lança (não aguçada), ou seja, apenas um pau de mimosa, por exemplo, 

personalizado por cada lobito, com uma mini maraca colocada na ponta superior  

(ex: um ovo de plástico com arroz lá dentro, colado com fita cola à lança)      

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOBITOS 



	  
	  
	  
	  
	  

IMAGINÁRIO DO ACAREG 
MATERIAL A TRAZER PELAS SECÇÕES  

 

Tendo em vista a melhor vivência do imaginário dos Achantis por parte dos 

Exploradores pede-se que cada explorador traga um tecido verde com as dimensões 

de 2m x 1m. 

 

 

 

 

Tendo em vista a melhor vivência do imaginário dos Matabeles por 

parte dos Pioneiros, pede-se que cada Pioneiro traga a sua vara e 

construa um escudo com a forma semelhante à seguinte, com as 

dimensões aproximadas de 100cm x 50cm. 

O escudo não tem que ser feito em material extremamente 

resistente (uma vez que não vai ser necessário para enfrentar 

embates), mas convém que seja minimamente durável para aguentar 

os dias da atividade bem como o seu uso diário. Apesar dos 

materiais de construção serem livres, não poderá ter nenhuma 

inscrição (letras, símbolos ou imagens) 

 

 

PIONEIROS 

EXPLORADORES 



	  
	  
	  
	  
	  

IMAGINÁRIO DO ACAREG 
MATERIAL A TRAZER PELAS SECÇÕES  

 

Tendo em vista a melhor vivência do imaginário dos ZULUS por parte dos 

Caminheiros, pede-se que cada Caminheiro traga uma indumentária igual à usada 

pelas tribos Zulus:  

- Cabeça coberta com plumas;  

- Kilt;  

- joelheiras e cotoveleiras;  

- Escudo; 

- Lança 

“...enfeitados com penas, peles e rabos de boi (...) cabeças estavam cobertas com plumas de 

avestruz e usavam ondulantes kilts de rabos de raposa e tiras de pêlo; à volta dos joelhos e 

cotovelos haviam atado rabos brancos de boi (...)Transportavam no braço esquerdo enormes 

escudos de pele de boi, tendo cada regimento escudos de uma cor especial, enquanto na mão 

direita levavam duas ou três azagaias para arremessar contra o inimigo e também uma 

azagaia com uma lâmina larga na ponta que guardavam para o combate corpo-a-corpo; à 

cinta estava pendurado um maço ou machado para os golpes finais” 

 

 

 

CAMINHEIROS 


