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Curso de Guias e Preparação para o XIV ACAREG

Jornal de Mafeking

“Na Pista Com B-P”, o jogo que te fez chegar aqui.
O jogo dinamizou a região e permitiu a centenas de escuteiros obter descontos
na inscrição deste ACAREG.

Para uma melhor preparação do ACAREG, todos os guias de bandos, patrulhas, equipas e tribos estiveram 
presentes, no dia 23 de maio, no Santuário de Nosso Senhor dos Aflitos.
Esta atividade contou com a presença de cerca de 200 Escuteiros, de 20 Agrupamentos da Região de Viseu 
e de um Agrupamento da Região de Coimbra. O início foi dado com a apresentação dos diferentes gritos dos 
Ghonds, Achantis, Matabeles, Zulus e Hussardos, e das Regiões de Viseu e Coimbra. 
De seguida, fez-se uma breve apresentação do ACAREG, das diferentes equipas e do que se espera no 
ACAREG, ao nível do campo e das atividades. 
Os vários guias dividiram-se entre as oficinas de Ambiente, Socorrismo, Segurança e Atividades Aquáticas, 
tendo como momento final de atividade um mergulho (para os mais corajosos!!!) na Barragem do Paúl, que 
todos terão oportunidade de conhecer e desfrutar durante esta semana fantástica!   

Um novo conceito: inovador, desafiante e cativante. Foi com este intuito que a organização do XIV ACAREG lançou 
a todos os agrupamentos da região de Viseu o jogo de preparação e incentivo à participação neste acampa-
mento. 
Derivado do imaginário da atividade, que envolve a vida de Baden-Powell, o jogo foi intitulado “Na Pista Com B-P”. 
Paulo Peres, Chefe Regional, explica-nos que o objetivos deste jogo seria “fazer com que os agrupamentos prati-
cassem bom escutismo durante o ano e fizessem uma caminhada até ao ACAREG. Pretendia-se que as pessoas 
pensassem sobre alguns aspetos da metodologia e levar os agrupamentos a conhecer outras realidades, outras 
atividades e determinar se as metodologias usadas atualmente pelos agrupamentos devem ou não ser corrigi-
das” 
Para incentivar a forte adesão ao jogo e ao acampamento, quem participasse e mostrasse empenho neste jogo 
poderia ver a sua inscrição no ACAREG baixar até aos 25€. Para o conseguir, o jogo esteve estruturado em 3 
fases nas quais os agrupamentos participantes tiveram de cumprir 5 tarefas distintas. 
As tarefas propostas obrigavam a que os agrupamentos interagissem entre si e com a região, levando-os a 
participar em diversas atividades regionais, diocesanas e de voluntariado. Algumas das tarefas obrigavam ainda

O curso pretendia preparar a região para a atividade que se avizinhava.
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INSTITUTO PORTUGUÊS DO
DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.

HOJE À NOITE
ARENA - 21H
Cerimónia de abertura de campo no 
palco principal. Deves levar vestido
as vestes de guerreiro que criaste.

O XIV ACAREG CONTOU
COM O APOIO DE:

A semana passou a correr, em todos os sentidos!

Durante a semana passada, a organização do XIV ACAREG esteve muito empenhada nos últimos  preparativos 
para que, com a tua chegada a Campo, tudo estivesse pronto! 
Ao sol e à chuva e à mercê de todos os insetos do campo, a nossa equipa não parou um minuto nesta estonteante 
semana. Durante a semana foram colocadas em campo as casas de banho, foram construidos os duches, os 
lavatórios, foi montado o palco, a capela, fixada a sinalética, entre muitos outros para que tudo estivesse pronto 
para te receber. 
No campo, apenas faltam a tua tenda, as construções e a tua alegria para iniciar a melhor semana deste Verão! 
Estás preparado?!    

Esta foi uma semana imparavél para todos os chefes dos nossos serviços.

à elaboração e colaboração dos agrupamentos em atividades para as suas 
paróquias, ou à entrega de documentação do agrupamento à Junta 
Regional de Viseu. As regras de jogo eram simples: só passavam à fase 
seguinte e tinha direito à bonificação, todos os agrupamentos que fossem 
capazes de completar com sucesso todas as tarefas propostas nas fases 
anteriores.
Participaram neste jogo 14 agrupamentos, dos quais apenas 2 conseguiram 
chegar com sucesso à ultima fase e obter o maior desconto possível. 
Sem margem para dúvidas, este tipo de iniciativa promoveu uma região 
dinâmica, ativa e lutadora pelos seus objetivos.
Para Paulo Peres o jogo atingiu o seu grande objetivo e mostrou ser um 
sucesso. “Houve muita gente a fazer perguntas e isso já foi muito bom, pois 
mostrou que as pessoas ficaram a pensar nas atividades e mostrou inter-
esse em se desenvolverem e procurarem formas de crescer e se modelar 
para atingir os objetivos.”
Podes consultar as pontuações dos agrupamentos o seguinte endereço:
www.viseu.cne-escutismo.pt/acareg/jogo/?tab=pontuacao
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Com o Apoio:
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METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

12ºC 22ºC
MIN MAX

Céu Limpo

14 km/h
Vento
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A sugestão do chef para hoje é...

 

49%
Humidade

0%
Precipitação

A Quinta da Mouraria tem uma mata fantástica que, graças aos seus proprietários, foi disponibi-
lizada para o nosso XIV ACAREG. 
Para que hoje, quando chegasses a campo, o local de acampamento estivesse em condições 
para te receber, foi muito o trabalho desenvolvido durante o mês de julho e o fim de semana 
passado. 
De facto, foi lançado o desafio para os trabalhos de limpeza no campo, que, infelizmente não 
teve muita adesão, tendo ficado ainda algum trabalho para fazer… 
De qualquer forma, muitos foram os Escuteiros que se reuniram às 08h00 no CAEV ou 08h30 no 
local para que hoje o campo do ACAREG estivesse à tua disposição. 
Sempre com boa disposição de espírito, munidos de ferramentas (enxadas, ancinhos, serras, 
machados, moto-serras, …), os Escuteiros começaram por limpar os campos dos serviços, das 
secções, da capela e dos acessos, construíram os balneários e lavatórios, levantaram os pórti-
cos e ajudaram noutras tarefas. 
Um especial agradecimentos aos Escuteiros dos Agrupamentos 508 - Arões; 605 - Carvalhais; 
1029 - Ranhados; 1156 - Rio de Loba; 1313 - Oliveira de Frades, 1184 - Campo e aos elementos da 
Junta Regional.  

   Limpar para poder usar

Jornal de Mafeking

Tempera os bifes de frango com um pouco de alho e limão e deixa 
repousar. Entretanto, coloca um tacho com água e sal, descasca as 
batatas ou parte-as só a meio (a batata cozida com casca é mais 
saborosa) e coloca-as a ferver, durante cerca de 20 minutos.
Aquece bem a frigideira e grelha os bifes, colocando umas areias de 
sal nesse momento. 
Bom apetite! :)

Bifes de Frango com Batata Cozida

Durante vários fins de semana, Escuteiros voluntariaram-se e ajudaram a 
preparar o campo para este ACAREG.


