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Revelaram-se os Ghonds

Mais um dia em cheio...na barragem!
Após a abertura do Mercado da Costa do Ouro, o destino foi a barragem
Após a abertura do Mercado da Costa do Ouro, para grande satisfação dos Achantis, deslocaram-se 
até à Barragem do Paúl, onde puderam usufruir daquele espaço para se refrescarem e para 
construírem a sua jangada que, mais tarde, iria ser posta à prova. A viagem de jangada passou pelas 
cidades de Elmina, Akroful, Ounkwa, Mansu, Suta, Baraku, Prahsu, Tobiassi, Essiaman, Fumsa, Akusirem, 
Adansi, Bekwak, Krobos até chegar a Kumassi, onde os Achantis deixaram a sua marca. 
A noite foi preenchida com o fogo de conselho, com o tema “Tributo aos Deuses”, onde os Achantis 
pediram auxílio para a grande batalha que irá acontecer hoje.  

Os pequenos guerreiros revelam-se finalmente no 
campo!

Depois de alguns dias em campo, 
o ACAREGzinho ficou reduzido 
apenas a dois elementos, pois 
três foram caçadas pelos Ghonds 
e uma desertou. Felizmente, 
tivemos o reforço de mais um 
elemento ontem de manhã.   

ACAREGzinho

Após alguns dias de dúvidas e de incertezas, os Ghonds afirmaram a 
sua presença no ACAREG, colorindo o campo de amarelo, com a 
esperança de viver estes dias da melhor vontade! Após montagem de 
campo, os Ghonds, que já tinham rondado este ACAREG, revelaram-
se, demonstrando uma caça ao javali, que acabou por fugir ileso... 
informando que o javali é o único animal que bebe no mesmo sítio 
que o tigre. Os Ghondinhos foram animados ao som da dança Cuqui Marracuchi que se espalhou por toda a 
extensão do campo. 
De seguida, foram convidados a seguir pistas e a caçar, tal como B-P aprendeu com os Ghonds... Desde a 
caça à noite, seguir pistas sem fazer barulho, treinar pontaria, não deixar vestígios, identificar pegadas, 
entre outros. 
O fogo de conselho acolheu estes guerreiros, no qual a cerimónia de investidura dos Ghonds emocionou 
todos os presentes, seguida da alegre dança Cuqui Marracuchi! 
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Zulus terminam o seu raide

HOJE 
Eucaristia
Às 18h45, celebra-se a Eucaristia na 
Capela. Aparece!

O cerco de Mafeking
Às 21H30 vai-se realizar o grande jogo
nocturno com todas as secções em
campo.

JOGO DO AMBIENTE 
O destaque hoje vai para a 
Patrulha Panda, do agrupamento 
1029 - Ranhados. Ela não só faz a 
separação dos residuos, como 
também veio prevenida com balde 
próprio para a reciclagem. São uns 
verdadeiros eco-achantis!

Nomeados “jovens guerreiros”, os Zulus partiram de Nandufe, 
começando uma nova fase da sua vida guerreira: “ring-cop”. Com vista 
a socorrer outras tribos que estão em campo,  juntaram-se todas as 
cidades, formando uma só tribo.
Ao longo do dia, os bravos guerreiros conquistaram as contas do colar 
(à semelhança do Colar de Dinizulu), tendo escolhido e oferecido a 
outros elementos contas para o seu colar. 
À noite, o fogo de conselho foi um momento muito especial, em que os 
Zulus receberam a imposição dos colares e distinções, comemorando 
com cantos e danças tribais.   

Capela de Campo

VENDE-SE
Bolachas de chocolate “Chips Ahoy”, 
abandonadas pelas suas pequenas 
donas

COMPRA-SE
Segway para circular entre os 
subcampos e as casas de banho

ALUGA-SE
Espaço em tenda com ar condicio-
nado, quando a porta está aberta. 
Frio está garantido nas noites frias 
e calor nas tardes quentes. 

 PROCURA-SE
Saco-cama fujão... uns dias dorme 
em campo, outros não! 

CLASSIFICADOS

Como vem sendo hábito, celebrou-se, às 
18h45, a Eucaristia na Capela, que contou 
com a presença de muitos Escuteiros. Hoje, 
contamos contigo!

Aventura e desafios para libertar
Pretorius
Os bravos guerreiros tiveram outro dia cheio de aventuras e desafios! 
Subordinado ao tema “A libertação de Pretorius”, os Matabeles 
viveram algumas das peripécias que B-P viveu, tais como desinfeção 
de feridas, transporte de feridos, 
código morse, construção de 
fogueiras, orientação com 
bússola, entre outras. 
À noite, foram celebradas as 
Campanhas contra os Achantis, 
tema do fogo de conselho, onde 
os guerreiros dançaram e 
lançaram gritos de guerra. 

Na Capela, existe um trilho de reflexão que, pre-
ferencialmente, deverá ser feito individualmente. 
Este trilho, com sinais de pista, irá conduzir-te a 
um espaço encantador e inspirador, onde terás 
oportunidade de partilhar o que sentiste...

Trilho de Reflexão
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METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

16ºC 24ºC
MIN MAX

Céu Nublado
com possibilidade
de aguaceiros

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

 

54%
Humidade

20%
Precipitação

Equipa Nacional Pedagógica visita ACAREG

Jornal de Mafeking

Limpa o peixe e coze em água temperada com sal, retira o peixe e 
reserva a água de cozer. Entretanto, desfia o peixe em lascas largas 
e faz um bom refogado com azeite e cebola, junta polpa de tomate e 
um pouco do caldo do peixe, adiciona o arroz e, quando estiver 
quase cozido, junta o peixe e as ervilhas, retificando os temperos. 
Bom apetite! :)

Arroz de Peixe com Ervilhas

Na sua ronda pelos ACAREG do país, foi a vez de visitar Viseu.

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 esparguete e, quando 
estiver quase cozido, junta as ervilhas. 
Bom apetite! :)

Frango com esparguete

Desde ontem que a Equipa Nacional Pedagógica está no ACAREG, junto ao pórtico do campo dos Ghonds, 
onde podes encontrar exposições sobre a insígnia mundial do ambiente, o cenáculo, o sistema de espe-
cialidades e “leave no trace”, além do jogo que te propõem sobre as 7 maravilhas do método. Estás 
convocado!

“De B-P trago o Espírito... Dentro de Mim” foi o tema de hoje no 
Enriquecimento, que focou principalmente pioneirismo, além da vida 
de B-P e canções escutistas.

De B-P trago o Espírito...

PUBLICIDADE
Estás cansado? Regressaste a 
campo?! (Mas não foste o único... 
todos regressaram...) Achas que as 
casas de banho não são suficientes?! 
Não te preocupes! Temos um  
“toytoy” especialmente para ti!   

CONSELHOS ÚTEIS
Queiram ler o vosso guia de campo 
(pg. 29), as regras de vestuário não 
têm estado a ser cumpridas!... 


