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SEGURANÇA 

Para garantirmos que os participantes não se esquecem das regras, relembramos material 

obrigatório para garantir a nossa segurança no ACAREG: 

- Obrigatório nas cozinhas: chapas de proteção para os fogões; 

- Cuidados a ter com as cozinhas: verificar as condições dos fogões atempadamente nas 

sedes, ex.: verificar as ligações e o estado de conservação das mangueiras de gás. 

(material de queima que não reúna condições de segurança não será montado em 

campo); 

- O uso de candeeiros a gás só é permitido quando estamos junto dos mesmos. Nunca 

podem ficar ligados como luz de presença quando nos ausentamos. Para esse efeito, só 

se forem a pilhas (sugestão: candeeiros que carregam a energia solar); 

- É obrigatório 1 extintor e uma farmácia bem apetrechada por secção; 

- Saídas de campo: obrigatórios 2 coletes refletores por pequeno grupo e, pelo menos, um 

pequeno estojo de primeiros socorros; 

- Todos elementos devem ser portadores de chapéu, cantil e protetor solar; 

- Para as atividades na barragem devem usar chinelos ou sapatilhas de água. Não serão permitidas 

atividades sem colete aquático. 

- os detergentes e esfregões para a lavagem de louça são da responsabilidade de cada 

pequeno grupo. 

 

AMBIENTE 

Algumas recordações:  

- Deves tentar REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR todos os materiais; 

- É proibido pregar ou espetar o que quer que seja às árvores; 

- Nas construções usa apenas madeira caída ou a que levares de casa; 

- serão fornecidos 3 tipos de sacos para a separação e reciclagem de lixo; 

- Lixo ORGÂNICO - vais separá-lo todo: cascas de legumes, fruta, restos de comida, pão; 

atenção, não mistures mais nada com este lixo. O Lixo orgânico será depositado antes da 

lavagem de louça. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

É do encargo das secções/agrupamento o transporte das construções, inclusive as jangadas, até ao 

ACAREG e o seu transporte de volta. 

As jangadas deverão ser preparadas/projetadas de forma a que sejam montadas e desmontadas 

pelos escuteiros diariamente no local. Uma vez que a madeira das jangadas terá que ser transportada 

em campo ( 1 km), sugere-se estrutura simples e madeira leve, de forma também a ocuparem o menor 

espaço possível no transporte para e do ACAREG. 

Deves usar a farda para o check-in, para a cerimónia de abertura e durante todo o dia de domingo. É 

obrigatório andar sempre com o teu lenço de escuteiro. Apenas são permitidas no ACAREG t´shirts, 

camisolas ou sweatshirts lisas ou com desenhos/motivos alusivos ao escutismo ou de atividades escutistas 

e, de preferência, da cor da tua secção. 

 

 

LOBITOS 

Uma vez que o campo dos lobitos tem vegetação rasteira que impede a montagem imediata das 

tendas, é conveniente trazerem ferramentas para a limpeza do campo antes da respetiva 

montagem. 

Os lobitos podem começar a limpar o campo, montar mesas e cozinha desde o dia 2 de agosto, 

devendo montar as tendas apenas no dia 7. 

É conveniente prepararem antecipadamente uma peça para o Fogo de Conselho (uma peça por 

alcateia), que será no primeiro dia, com a duração máxima de 5 minutos. 

 

 

EXPLORADORES 

Cada explorador tem de trazer obrigatoriamente a sua vara de escuteiro e o cantil. Cada patrulha 

deve trazer uma bússola. 

Durante o ACAREG cada expedição terá de apresentar uma peça de Fogo de Conselho (ou seja, 

uma peça por Agrupamento). Por isso, podem começar a pensar na peça e não se esqueçam do 

imaginário que vamos viver e a pista que vamos seguir! 

Todos os exploradores e dirigentes que tiverem batuques, vuvuzelas ou outros instrumentos 

musicais africanos podem e devem trazer! 



 

3 
 

Por fim, o mais importante: não se esqueçam de trazer a vossa boa disposição, pois a magia 

continua :) 

 

 

PIONEIROS 

Cada Comunidade deverá preparar uma Peça de Fogo de Conselho subordinada ao tema da 

atividade. 

Cada membro da Equipa de Animação que acompanhe as Equipas de Pioneiros deverá trazer 

duas lanternas, uma das quais não deverá ser uma lanterna de cabeça. 

 

 

Não se esqueçam de ler todas as regras/conselhos/avisos 

presentes no site http://viseu.cne-escutismo.pt/acareg/ sobre 

os seguintes tópicos: alimentação, construções, ambiente, 

saúde, segurança, vestuário e material. 

 

 

Não se esqueçam do respetivo material para viver o 

IMAGINÁRIO 

 

http://viseu.cne-escutismo.pt/acareg/

