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O Major Keneth MacLaren avistou movimentações que se suponham ser dos Ghonds, mas como eles são 
tão eficazes na arte de seguir e encobrir pistas, a dúvida persiste. 
No campo, tudo indica que os Ghonds estarão para chegar e fazer sentir a sua presença. Aguardamos 
com expectativa o que irá acontecer hoje.

Movimentações suspeitas dos Ghonds

Achantis regressam ao campo
Guerreiros terminaram o raide com banhos na barragem

Acordados aos sons de granadas e tiros, os Achantis levantaram-se alerta para a guerra que se 
aproximava! Após a ginástica matinal e o pequeno almoço, a dança “achantikana” levantou a moral dos 
guerreiros que, após breves indicações, seguiram para raide, onde, através de jogos e dinâmicas 
reviveram os momentos da vida de B-P na Índia.
O raide de dois dias terminou da melhor maneira na Barragem do Paúl. Os guerreiros descansaram e 
relaxaram, usufruindo de uns mergulhos e braçadas naquelas águas, antes de seguirem para o 
campo.  O dia terminou com o fogo de conselho, sob o tema “Caça ao Javali”, onde a animação reinou! 

Matabeles em busca do regimento de B-P
Depois dos Achantis e Zulus, ontem também os Matabeles partiram para 
raide.
Após a oração da manhã ainda em campo, os Matabeles pegaram nas suas mochilas, partindo rumo ao 
novo destino. Com o tema do raide “B-P na Índia: em busca do seu regimento”, os guerreiros tiveram que, 
durante o raide, fazer diferentes tarefas comuns na época de B-P. Estas dinâmicas incluiam a caça ao javali, 
fazer filtros para purificar água, utilizar técnicas de socorrismo, semafórico, orientação, entre outros, tudo 
relacionado com o que pode acontecer durante uma caminhada.
Chegados a Ferreirós do Dão, local de destino para este dia, puderam descansar um pouco, para terem 
forças para o jogo noturno “Manobras militares na Índia”, onde o espírito de equipa se afirmou entre os 
Matabeles.  
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Zulus terminam com festival
HOJE 
Eucaristia
Às 18h45, celebra-se a Eucaristia na 
Capela. Aparece!

Achantis
Após uma noite bem dormida, os
Achantis preparam-se para outro de-
safio: jangadas na Barragem!

De bicicleta ou a pé, os caminheiros visitaram a 
interecycling

JOGO DO AMBIENTE 
Ontem, as equipas mais ambienta-
listas em campo foram a Patrulha 
Esquilo do agrupamento 508 e as 
equipas Colômbio, Madre Teresa e 
Isaaq Newton do agrupamento 1344 

PUBLICIDADE
Vieste muito cansado do raide?! 
Quase que não sentes as pernas?! 
Colchonex é a solução! 

Na praia fluvial de Ferreirós do Dão, os Zulus iniciaram o seu novo dia, 
dançando o inegoniama, sentindo-se o espírito da melhor tribo de 
África do Sul, segundo B-P. De seguida, os chefes das cidades Amatikulu, 
Bapedi, Hlobane, Isandhlwana, Ulundi, Umtata e Umfolozi foram marca-
dos com os seus símbolos, antes de partirem para raide, que serviu 
para criar laços entre os Zulus e representar o período de 30 dias em 
que os Zulus eram deixados na selva para mostrarem ser verdadeiros 
guerreiros.
Os caminheiros caminharam sob o sol abrasador que se fez sentir e 
terminaram o raide em Nandufe. Já no ponto de chegada, os escudos e 
as lanças dos Zulus chegaram personalizados, cada guerreiro 
transpôs para o escudo os seus objetivos de vida e para a lança os 
seus medos. Após a cerimónia zulu, em contacto direto com a natureza, 
os guerreiros tiveram o desafio de caçar galinhas para o seu manjar. 
O dia dos caminheiros terminou com um festival Zulu, onde os valentes 
guerreiros mostraram os seus gritos e as suas danças e receberam 
um guizo para colocar na sua lança, como recompensa por todos os 
obstáculos que ultrapassaram. 
A tribo Zulu regressa hoje a campo, onde já irá almoçar e aproveitar a 
tarde para descansar. 

Já encontraste esta mensagem?

VENDE-SE
Coleção de insetos preciosos, 
espécie protegida da Quinta da 
Mouraria.

COMPRA-SE
Ventoinha afastadora de abelhas 
que têm tendência para pessoas 
com lenços ao pescoço, principal-
mente quando estão a comer 
fruta!...

ALUGA-SE
Óculos amarelos espelhados, 
riscados... uma forma diferente de 
ver o ACAREG, sempre de cabeça 
erguida!

 

PROCURA-SE
Touca de banho às flores azuis e 
amarelas... 

CLASSIFICADOS

“É preciso correr riscos, seguir certos caminhos e abandonar outros. 
Nenhuma pessoa é capaz de escolher sem medo.”
Procura-a na capela.
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METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

13ºC 26ºC
MIN MAX

Céu Limpo

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

 

54%
Humidade

0%
Precipitação

 Todos querem saber novidades!

Jornal de Mafeking

Limpa as carnes, corta em pedaços e leva a cozer numa panela com 
água e sal. Entretanto, descasca as batatas e as cenouras, corta as 
batatas aos cubinhos, as cenouras às rodelas, e a couve esfarra-
pada. Cerca de 15 min, junta a massa e deixa ferver cerca de 5 min, 
juntando por fim o grão. Deixa apurar e retifica os temperos.  
Bom apetite! :) 

Rancho

Site e facebook do XIV ACAREG batem recordes de visualizações.

Limpa as carnes, corta aos pedaços e reserva. Faz um bom refogado 
com azeite e cebola, junta a carne e envolve bem Junta cenoura às 
rodelas, polpa de tomate e um pouco de água, deixa apurar.
Adiciona mais água, deixa ferver, junta o arroz e retifica os tem-
peros. Quando o arroz estiver quase cozido, junta as ervilhas. 
Bom apetite! :)

Arroz à Escuteiro

Pois é, vamos já no 4º dia deste ACAREG, e fora dele ficaram muitos escuteiros que pelos mais diversos 
motivos não puderam participar. Desde o início da atividade que o site e facebook do ACAREG têm tido 
um aumento significativo das visitas. Ontem foi batido o recorde de visitas até ao momento, com 835 
visitas . O facebook conta já com mais de 100 novos likes na página.
O departamento de Comunicação e Imagem tem trabalhado arduamente para conseguir atualizar o site 
e facebook diariamente, o que não tem sido tarefa fácil. Contudo, prometemos continuar a empenhar-nos 
para que todo o público fora do XIV ACAREG continue a saber o que se tem passado dentro de campo.

Hoje, no espaço do Enriquecimento, o tema foi dedicado a “De B-P 
trago o espírito...na Minha Mente”, onde além da vida de B-P e de 
canções escutistas, a orientação esteve em primeiro plano, aprofun-
dando conhecimentos sobre pontos cardeais, cartas topográficas, 
azimutes, entre outros.   
Aproveita os tempos mais tranquilos e passa no Enriquecimento.

Formação continua

Hoje, a animação foi constante entre as participantes mais novas do ACAREG!!! Desde as músicas mais infantis 
ao hino do ACAREG, passando pelo lema “Em pista com B-P”, o palco foi ocupado pelas quatro miúdas que 
espalharam as suas vozes pelo campo, para deleite do pessoal dos serviços.  

ACAREGzinho

PERDIDOS & ACHADOS
> Óculos de sol com lentes verdes
> Bússula;
> Óculos de sol com insignia;
> 2 Lanternas
> Anilha com estrela
> Rádio PMR
> t-shirt verde do ACANAC
> Pano verde
> 2 sweatshirts dos SCOUTS
> Bomba de ar
> Corações em pano
> Roupa do Rebelo Fonseca do 1351


