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Sai todos os dias. Se os canhões o permitirem!

Chegada a campo



Jornal de Mafeking

Pouco depois da alvorada dos serviços, o rumo de centenas de Escuteiros foi o mesmo: XIV ACAREG!
O check-in foi feito no parque do Nosso Senhor dos Aflitos, em Mosteiro de Fráguas, de forma a evitar o 
congestionamento em frente à entrada principal de campo. Aos poucos, foram chegando ao campo e 
descarregando os seus materiais, enchendo de alegria os subcampos. Após a chegada a prioridade foi 
encontrar o local onde montar as tendas e todo o restante material. Começaram a dedicar-se às 
construções: pórtico, cozinha e mesa, onde aplicaram os seus conhecimentos de pioneirismo. São muitos 
os bons exemplos de construções em todos os subcampos!  
O jantar de ontem foi o primeiro teste das cozinhas e das mesas que, até ao momento, ainda nenhuma 
caiu!...
Ontem, apenas Achantis, Matabeles e Zulus montaram campo, os Ghonds chegarão em breve a campo, 
mas a sua presença já se sente! 
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Está aberto o ACAREG!
Finalmente chegou a hora de começar a tão esperada atividade!



Está aberto o ACAREG! HOJE 
Zulus
Hoje começa o raide dos caminheiros
que só regressam a campo na 
próxima quinta-feira. Aproveitem o 
raide e o que de bom e de novo ele 
vos pode trazer. Boa sorte!

Matabeles
Depois de um dia em cheio a meter
água, hoje à noite terás fogo 
conselho no campo dos Matabeles.  

Achantis
Tal como os zulus, também os 
achantis iniciam hoje o seu raide.
Boa sorte a todos.

Celebrou-se ontem à noite a cerimónia de abertura
do nosso XIV ACAREG.
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JOGO DO AMBIENTE 
Ontem, as equipas mais ambiental-
istas em campo foram as equipas 
Colômbio e Madre Rita, do agrupa-
mento 1344 - Lordosa e a equipa 
Isaaq Newton do agrupamento 1156 
- Rio de Loba.
Parabéns!

CONSELHOS ÚTEIS
Não deixes a tenda aberta... a não 
ser que queiras companhia das 
queridas melgas, mosquitos e 
outros que tal!

Já encontraste esta mensagem?
“Recorda-te que és tu. És tu que deves viver a tua vida; e se queres chegar à felicidade deves ser tu a conquistá-
la. Ninguém pode fazê-lo por ti.” Não? Então, procura-a na Capela.

Pouco mais passava das 21h30 quando soou o chifre de Kudu, para que 
as tribos se reunissem na arena de campo. Os participantes, vestidos a 
rigor de acordo com a tribo que representavam começaram a chegar 
numa coluna de guerreiros ordeiramente alinhados, entoando gritos e 
sons relacionados com a tribo que representavam.
Enquanto os participantes iam chegando, foi possivel ver no ecrã 
principal as mensagens deixadas pelos familiares e amigos dos nossos 
guerreiros.
Através da encenação de um acampamento do Regimento de Hussar-
dos foi contado aos nossos escuteiros algumas histórias e peripécias 
que da vida de B-P, nomeadamente os episódios com as tribos dos 
Ghonds, Achantis, Matabeles e Zulus.
Segiu-se a visualizar o video resumo do dia, onde as tribos puderam 
visualizar os momentos da sua chegada a campo, seguindo-se a 
atuação em palco do agrupamento 578 - Nelas, com o Hino do nosso 
ACAREG.
Após a palavra do nosso Chefe de Campo, Paulo Peres, este deu por 
aberto o acampamento. 
Uma surpresa surgiu ainda no final, quando o Chefe Nacional, Norberto 
Correia, subiu a palco e dirigiu uma palavra amiga a todos os partici-
pantes. A cerimónia de abertura contou ainda com outras entidades 
locais e regionais que nos presentearam com a sua presença. 
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METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

12ºC 26ºC
MIN MAX

Céu Limpo

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

 

32%
Humidade

0%
Precipitação

JM – Durante este Verão, são inúmeros os acampamentos regio-
nais e de núcleos. Consegue marcar presença em todos?
CN – Tento sempre estar presente neste momento que é tão 
importante para as regiões e para os núcleos. Esta é a minha 5ª 
visita a ACAREG’s, fora os ACANUC’s, já só falta a visita ao 
ACAREG de Lisboa agora em agosto, em setembro irei visitar 
outras regiões que terão o seu acampamento nesse mês.

JM – Do que teve oportunidade de assistir, o que lhe parece o 
nosso ACAREG?
CN – O local escolhido é muito interessante, apesar de terem tido 
imenso trabalho na sua limpeza e preparação para acolher o 
acampamento, mas o resultado foi muito positivo. Gostei particu-
larmente do tema (sempre muito querido entre todos os Escutei-
ros, sem nunca se esgotar) e da forma como fizeram a divisão 
dos campos por tribos com as quais B-P lidou. A região tem um 
espírito e uma dinâmica muito fortes, nota-se o envolvimento de 
todos neste acampamento, que acaba por ser o resultado de um 
ano de trabalho. Os Escuteiros têm estado, de facto, a viver este 
acampamento, ressaltando o espírito da região de Viseu. 
Parabéns a todos e uma forte canhota.  
  
O Chefe Nacional ainda visitou alguns locais onde irão decorrer 
atividades, nomeadamente a Barragem do Paúl, tendo seguido 
viagem até Lisboa.   

Chefe Nacional visita o XIV ACAREG

Jornal de Mafeking

Tempera as tiras com alho, louro e sal e deixa repousar. Entretanto, 
faz um bom refogado com azeite e cebola, junta o arroz e mexe de 
forma a envolveres o arroz naquele sabor, adiciona água e tempera 
com sal, deixa cozer cerca de 15 min e desliga. Aquece bem a frigid-
eira e grelha as tiras uniformemente.   
Bom apetite! � 

Arroz com tiras grelhadas

O nosso Chefe Nacional, Norberto Correia, honrou-nos com a sua presença no 
nosso ACAREG, onde visitou o campo, participou na cerimónia de abertura e 
acampou sob o céu estrelado.

Desfia o bacalhau e lava-o em várias águas, escorre-o bem e deixa 
repousar. Entretanto, faz um refogado com azeite, cebola e alho, 
junta o bacalhau e as batatas palha, envolvendo bem. De seguida, 
bate 4 ovos, junta salsa, sal e pimenta e adiciona ao tacho do bacal-
hau e mexe bem. 
Bom apetite! :)

Bacalhau à brás


