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As atividades dos Ghonds continuam no segredo dos deuses... 
Ontem, ainda deram um ar da sua graça, existe muita agitação no campo, mas Ghondinhos... nem vê-los... 
eles é que são os peritos em seguir rastos... mas não os deixam!!!
Se por acaso, os encontrarem, queiram avisar!!!

Misteriosos Ghonds

Achantis visitam a Escola
Tal como os Zulus, também os Achantis iniciaram o seu raide durante 
o dia de ontem.
Tal como B-P fazia a mochila para ir à escola, também os Achantis preparam as suas mochilas para 
vivenciarem a juventude de B-P. Muitos foram os jogos desenvolvidos ao longo do raid que os 
Achantis, infalíveis nas caçadas, venceram, onde os hobbies de B-P se redescobriram, tal como o tiro, 
estar na natureza, representação, desenho, entre outros. 
Finalmente, chegaram à Escola da Cartuxa, em Caparrosa, onde ainda aprenderam mais coisas, 
ficando a pernoitar para seguir viagem hoje.

Matabeles no Paúl
Começou o primeiro dia de atividades no ACAREG e os Matabeles
foram os primeiros a estrear a barragem do Paúl.
Durante toda a manhã, nós e amarrações, troncos, bidões, “jerrican”, bóias, foram as escolhas para a 
construção das jangadas que, mais tarde, foram as estrelas na Barragem do Paúl. 
Equipados com coletes salva-vidas, subiram para as suas jangadas, partindo para o jogo de orien-
tação, destemidos e ferozes, em busca da melhor pontuação. Uns foram ao fundo, outros com janga-
das submarinas, mas todos de sorriso no rosto e muita animação. À noite, o fogo de conselho (parte 1)  
reuniu todos os Matabeles para celebrar as vitórias do dia de ontem.
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Zulus a Caminho...
HOJE 
Eucaristia
Às 18h45, celebra-se a Eucaristia na 
Capela. Aparece.

Matabeles
Depois dos Achantis e Zulus iniciarem
o seu raide, hoje é a vez dos 
Matabeles. Boa caça guerreiros! 

De bicicleta ou a pé, os caminheiros visitaram a 
interecycling

JOGO DO AMBIENTE 
Ontem, as equipas mais ambiental-
istas em campo foram as equipas 
Albert Einstein e Thomas Edison, do 
agrupamento 956 - Repeses. 
Parabéns!

PUBLICIDADE
Estás farto de ser picado por melgas 
e mosquitos?! Não te preocupes 
mais!!! O abastecimento tem a 
solução para ti: Vinagrex!!! Não 
precisa de receita médica! 
Em caso de reação cutânea, dirige-te ao Hospital de Campo.

Devidamente equipados, os bravos e fortes Zulus partiram... uns de 
bicicleta e outros a pé, rumo à Interecycling (empresa de reciclagem de 
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos – REEE’s), onde 
tiveram oportunidade de visualizar vídeos sobre sensibilização ambi-
ental e visitar o Museu do Eletrodoméstico.
De acordo com a Interecycling, 50.000.000 de toneladas de Resíduos de 
Equipamentos Elétricos e Electrónicos (REEE’s) são deitadas fora, 
representando 5% de todo o lixo da humanidade e que a solução passa 
por entregar todos os REEE’s nos locais apropriados: pontos eletrão, 
eco-centros municipais ou empresas similares à Interecycling.
Após a apresentação, os Zulus regressaram novamente a campo para 
almoçar. Pelas 16h, de mochilas às costas e após as palavras do 
assistente da IV secçao, Pe. Marco Cabral, os Zulus partiram em raide 
em direção a Ferreirós do Dão, onde pernoitaram. Hoje vão seguir 
viagem, num dia com muitas surpresas... onde se inclui um manjar zulu!  

ACAREGzinho
As participantes mais novas do 
ACAREG também têm tido dias 
cheios de emoção! Hoje, foi a 
vez de explorarem a barragem 
e experimentar a água, 
sempre com a supervisão dos 
Chefes!!! E como se portaram 
muito bem, tiveram direito a 
um gelado! 

Já encontraste esta mensagem?

VENDE-SE
“Ninhos” de abelha – garantia de 
infestação em qualquer acampa-
mento.

COMPRA-SE
WC portátil compatível com 
qualquer medida de tenda

ALUGA-SE
Pela módica quantia de 10€, uma 
sesta em tenda de 1º andar, no 
Campo dos Zulus

PROCURA-SE
Chapéu (o mais giro do ACAREG) 
verde tropa, com abas, tipo 
panamá 

CLASSIFICADOS

“Nunca deixes que as dúvidas paralisem as tuas ações. Toma sempre 
todas as decisões que precisares de tomar, mesmo sem ter a segurança 
ou a certeza de que estás a decidir corretamente.”
Procura-a na capela.
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METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

13ºC 25ºC
MIN MAX

Céu Limpo

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

 

32%
Humidade

0%
Precipitação

  13º Regimento de Hussardos

Jornal de Mafeking

Limpa as carnes e corta em pedaços pequenos e reserva. Entre-
tanto, descasca as batatas e as cenouras e corta-as aos cubinhos. 
Faz um refogado com azeite e cebola, envolve as carnes, mexendo 
sempre, adiciona polpa de tomate e água, tempera com sal e junta as 
batatas e as cenouras, deixando cozer. Quando tudo estiver cozido, 
adiciona as ervilhas, deixando levantar fervura e desliga.   
Bom apetite! :)

Jardineira

Estar nos serviços não é só trabalhar. É também aprender e formar.

Limpa o frango, corta em pedaços, tempera com sal, alho e limão, e 
reserva. Faz um bom refogado com azeite e cebola, junta o frango, 
envolvendo-o no refogado, junta polpa de tomate e cenoura cortada 
aos cubinhos, e deixa cozinhar um pouco. Adiciona água, tempera 
com sal e quando estiver a ferver, junta o arroz e, quando estiver 
quase cozido, junta as ervilhas. 
Bom apetite! :) 

Arroz com Frango

Desde hoje, os Caminheiros e Dirigentes, que estão nos Serviços, têm disponível o espaço do Enriqueci-
mento, onde poderão participar em dinâmicas e formações interligadas ao tema “De B-P trago o 
espírito...”, até dia 8, com diversos horários (informação disponível no guia de campo). 
O tema de hoje foi “De B-P trago o espírito... no Coração”, dedicado ao socorrismo.  Com duas sessões, a 
atividade começou com o “Jogo de B-P”, seguido de uma formação  onde se abordaram os temas: farmá-
cia, feridas, vómitos, desmaios, hemorragias, corpo estranho nos olhos, queimaduras, picadelas, fraturas, 
entorses,
Engasgamento, posição lateral de segurança, suporte básico de vida, entre outros. 
Por isso, aproveita os tempos menos atarefados e passa no Enriquecimento!


