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Ghonds caçam o javali

Achantis vencem Rei Prempeh 
A dança achantikana lançou a manhã aos guerreiros Achantis. 
Enquanto uns partiram rumo à Interecycling, onde viram vídeos sobre 
sensibilização ambiental e visitaram o Museu do Eletrodoméstico e a 
Fábrica; outros prepararam as lanças e as vestes para a batalha; e 
outros visitaram o Mercado da Costa do Ouro para comprar as 
matérias-primas para a decoração do campo e, quem sabe, ser eleita 
a Patrulha Mais Achanti. Os bravos guerreiros combateram feroz-
mente o rei Prempeh, terminando com a sua rendição para júbilo dos 
Achantis!

Os elementos do ACAREGzinho 
resolveram ajudar nos serviços, 
dado não terem elementos 
suficientes para brincar... uma está 
na segurança e o outro no 
enriquecimento. 

ACAREGzinho
AApesar de ter sido demonstrada uma caça ao javali assim que os 
Ghondinhos chegaram, o animal saiu ileso... tendo sido esse o desafio 
lançado! A caça ao javali levou os Ghonds a seguir várias pistas e 
rastos, até que, finalmente, o conseguiram caçar. Atravessaram o mar 
até África, onde passaram por várias cidades, quando encontraram o 
Major MacKlaren que lhes pediu auxílio, em nome de Baden-Powell 
para ajudarem no Cerco de Mafeking. 

CONSELHOS ÚTEIS
Reforçamos o pedido para lerem o 
vosso guia de campo (pg. 29), algu-
mas regras de vestuário (“proibido 
andar em tronco nú”, “apenas 
permitidas t-shirts, camisolas ou 
sweatshirts com motivos alusivos ao 
Escutismo ou de atividades escutis-
tas”) continuam a não a ser cumpri-
das!... 

Hospital de Campo
Todos os dias, o Hospital de Campo 
tem tido “clientes”, cujas maleitas 
maiores são picadas de insetos, 
arranhões, quedas, bolhas, má 
disposição, entre outras. Muitas 
vezes, basta um breve curativo e 
uma pitada de mimo... 
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Recompensa dos Zulus 

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

Fogo de Conselho 
Às 21H30, vai realizar-se o fogo de 
conselho geral com todos os 
participantes  na arena de campo.

JOGO DO AMBIENTE 
Os vencedores de hoje foram os 
elementos da equipa Albert 
Einstein do 956 - Repeses. Quere-
mos agradecer à patrulha corvo do 
605 - Carvalhais pela ajuda na 
“transfega” de contentores

Os Zulus foram compensados com uma ida à Barragem do Paúl, onde 
além de terem usufruído daquele espaço, tiveram uma corrida de 
jangadas na extensão da barragem, onde a alegria reinou. No entanto, 
foi a ousadia de um incauto Um-Fan, muito jovem zulu, desafiando os 
seus medos e procurando a grandiosidade dos anciãos “ring-cop”, que 
marcou este dia... Fez-se à aventura, galgando montes e vales, combat-
endo animais ferozes, lutando pela sua sobrevivência, mas perdeu-se 
nos bosques de KwazuluNatal. Na ausência do mais pequeno, os jovens 
Zulus tudo largaram e partiram, acabando por encontrar e devolver à 
sua tribo o destemido jovem guerreiro. 
Chamamos serviço à ajuda ao próximo de forma espontânea, voluntária 
e desinteressada.    

Capela de Campo

VENDE-SE
Chapéu verde dos vencedores do 
hino do ACAREG pela módica 
quantia de 3€.

COMPRA-SE
Carregador de telemóvel a energia 
solar.

ALUGA-SE
Jangadas para a travessia da 
barragem, preço negociável.

 PROCURA-SE
Tacho de alumínio que cozinha 
sozinho... Visto a última vez nos 
lavatórios a refrescar-se. 

CLASSIFICADOS

Hoje, às 12h00, pára uns minutos e reza as três Avé Marias do Angelus, 
transmitidas para todo o campo. 
O Assistente de Campo está disponível para confissões e orientação 
espiritual, nos seguintes horários: 12h30 – 15h00 e 19h00 – 20h30. 

A Campanha dos Matabeles
Com uma missão muito importante, os Matabeles, através de um 
peddy-paper fotográfico, fizeram o reconhecimento dos Montes 
Matobo e depois de Bulawayo, onde conheceram melhor estes locais, 
identificando as zonas boas e os perigos, passando pela empresa 
Interecycling que, tal como os Zulus e os Achantis, foram sensibiliza-
dos para as questões ambientais. 

“As ideias flutuam em teu redor, mas muitas vezes não as queres ver. 
Quando procuras inspiração, o que procuras são ideias. Quando rezas 
pedindo orientação, pedes ideias que te indiquem o caminho. Aí sim, tens de 
prestar atenção, pois a ti cabe pôr as ideias a funcionar.” 

Trilho de Reflexão
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METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

18ºC 23ºC
MIN MAX

Céu Nublado
com possibilidade
de aguaceiros

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

 

40%
Humidade

10%
Precipitação

O CERCO DE MAFEKING

Jornal de Mafeking

Hoje, não temos receita... Já está feito!!!
Bom apetite! :)

Sandes de Panado e Cachorro

Jogo nocturno envolveu todos os participantes 

Faz um bom refogado com  azeite e cebola, junta a carne picada e 
deixa apurar um pouco, juntando a polpa de tomate, e deixa cozer. 
Entretanto, coloca um tacho com água e sal a ferver e põe a massa 
a cozer. Quando estiver cozida, escorre a massa e junta-a à carne 
picada, envolvendo bem. 
Bom apetite! :)

Massa à bolonhesa

Logo pela manhã, todos os guerreiros se reuniram na arena, onde foram informados que os Boers tinham 
sido avistados e que todos deveriam estar preparados. 
Durante o dia, as tribos dos Ghonds, Achantis, Matabeles e Zulus estiveram alerta e prepararam-se para a 
batalha contra os Boers. 
O Major MacKlaren recordou o Cerco de Mafeking, onde lutou lado a lado com Baden-Powell. Prontos para 
combater os Boers, os adjuntos de B-P, militares do Regimento de Hussardos, determinaram as missões a 
desenvolver no perímetro de Mafeking, para todos os guerreiros: acender fogueiras, construir trincheiras, 
fazer granadas de mão, construir óbus, transportar mensagens de bicicleta, contribuir para o jornal de 
campo, cifrar mensagens, transmitir ordens erradas, camuflagem, entre outros. 
A batalha final contra os Boers foi emocionante, onde os bravos guerreiros mostraram a sua fibra e 
destreza! A cidade de Mafeking foi salva aos 217º dia!!!  

“De B-P trago o Espírito... À 
Minha Volta” foi o tema de hoje 
no Enriquecimento, que focou 
principalmente sinalagem, além 
da vida de B-P e canções 
escutistas.

De B-P trago o Espírito... PUBLICIDADE
Tens dificuldade em separar o lixo?! 
Utiliza as embalagens separex que, 
automaticamente, separam o lixo que 
trazes no teu saco!


