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ACAREGzinho

MISTÉRIO RESOLVIDO
O frango que desapareceu foi alvo 
de investigação... Graças às dicas 
dos Ghonds e técnicas dos 
Achantis, Matabeles e Zulus, o 
frango lá regressou, são e salvo! :)

O Escutismo nasceu...
Após uma semana árdua, os 
elementos do ACAREGzinho 
regressam hoje a casa... Com toda 
a certeza que os patos vão sentir 
a sua falta, uma vez que era uma 
das suas visitas diárias; além de 
outras atividades e animações. E 
nós também... 

A oração da manhã reuniu todos os Ghonds, Achantis, Matabeles, Zulus 
e Hussardos que, depois alegremente, dançaram a “Achantikana” (a 
dança “oficial” deste ACAREG!). 
Após uma breve introdução, foi lançado o jogo, no qual todos os 
bandos, patrulhas, equipas e tribos se juntaram por cores, correspon-
dendo às quatro patrulhas que estiveram no acampamento em Brown-
sea: Maçarico, Corvo, Lobo e Touro. 
À semelhança do ocorrido em 1907, as patrulhas desenvolveram ativi-
dades subordinadas aos temas de campismo, observação, vida ao ar 
livre, cavalheirismo, socorrismo e patriotismo. 
As atividades de campismo passaram pela construção de abrigos, 
orientação, execução de nós, cozinha selvagem, defesa pessoal, mon-
tagem de tendas, semafórico e morse; de observação: identificação de 
pegadas, sinais de pista, jogo do kim, jogo de memória, jogo de 
dedução, identificação de essências e sabores, cifras; de vida ao ar 
livre: pista de cordas, identificação de constelações, tração à corda, 
percurso de jangada, corte de tronco, pista de obstáculos, identifi-
cação de plantas e caça ao urso; de cavalheirismo: boas maneiras, 
mística e simbologia, leis e princípios, reciclagem, espírito de equipa, 
língua gestual, mímica e identificação; de socorrismo: imobilização de 
membros, lançamento de uma corda salva-vidas, cobertura de feridas, 
posição lateral de segurança, feridas nos olhos e objetos encravados, 
medição de pulsação, mala de 1ºs socorros e 1ºs socorros em situações 
especiais; de patriotismo: bandeira nacional, hino do CNE, distintivos de 
funções escutistas, órgãos de soberania nacional, cargos escutistas e 
órgãos autárquicos.    
De regresso a campo, os Maçaricos, Corvos, Lobos e Touros vinham 
muito entusiasmados com tudo aquilo que aprenderam ou relemb-
raram! 

CONSELHOS ÚTEIS
Na desmontagem de campo, não se 
esqueçam de verificar todo o mate-
rial que trouxeram para campo, além 
de recolher todo o lixo que, eventual-
mente, poderá ter caído no vosso 
campo. 

Hospital de Campo
A afluência ao Hospital de Campo foi 
constante ao longo desta semana! 
Além dos cuidados prestados no 
Hospital, a equipa de saúde acom-
panhou as saídas dos Ghonds, 
Achantis, Matabeles e Zulus, dando 
assistência quando necessário. 
Muito obrigada por estarem aí!  

METEOROLOGIA
Previsão do tempo para hoje

18ºC 23ºC
MIN MAX

Céu Nublado
com possibilidade
de aguaceiros

14 km/h
Vento

40%
Humidade

10%
Precipitação
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HOJE 
Eucaristia
Celebra-se às 9h a Eucaristia com a 
presença de D. Ilídio Leandro, Bispo 
de Viseu.

Encerramento
Celebra-se às 15h o encerramento 
oficial do XIV ACAREG.

VENDE-SE
Cozinha completa: fogão, banca 
com escorredor de loiça e mesa 
com bancos (montada ou desmon-
tada).

COMPRA-SE
Desmontibimby de campo... capaz 
de desmontar tendas, cozinhas, 
pórticos, mesas, com arrumação 
para melhor transporte. 

ALUGA-SE
Carrinho de transporte para 
tendas, mochilas e outros materiais 
de campo. Dependendo do pó, 
assim se negoceia o valor!

 PROCURA-SE
Local para próximo ACAREG (sem 
vespas e mosquitos!!!)...  

CLASSIFICADOS

INFORMAÇÕES
Podes consultar as edições ante-
riores do Jornal de Mafeking na 
página do ACAREG, além das foto-
grafias e vídeos-resumos dos dias. 

PUBLICIDADE
Como este é o último número do 
jornal... não tivemos patrocinador...

Lentamente, a arena foi enchendo-se de Lobitos, Exploradores, Pioneiros, 
Caminheiros e Dirigentes que renovaram a sua promessa escutista, à 
semelhança dos 28 milhões de Escutas espalhados no mundo, unidos pelo 
mesmo Ideal! 
De seguida, o hino ao fogo deu início ao Fogo de Conselho onde os 
Ghonds, Achantis, Matabeles e Zulus, com as suas vestes, coloriram a 
arena. 
A animação foi uma constante entre os participantes, onde além das 
tradicionais peças de teatro, canções e danças, também foram apresen-
tados os hinos concorrentes ao ACAREG. 
Terminado o Fogo de Conselho, a oração da noite ditou o silêncio em 
campo... 

Fogo de Conselho

Jogo do Ambiente
Nesta última edição, anunciamos os vencedores que vêem assim validado 
um dos cinco objetivos para conseguir obter a insígnia mundial de ambi-
ente: são usadas as práticas ambientais mais adequadas. 
Nos Lobitos, 1º lugar: Bando Branco, Agrup. 605 – 19 pontos; 2º lugar: Bandos 
Cinzento, Preto e Castanho, Agrup. 605 – 16 pontos; 3º lugar: Bando 
Castanho, Agrup. 102 – 9 pontos. 
Nos Exploradores, 1º lugar: Patrulha Cobra, Agrup. 1344 – 18 pontos; 2º lugar: 
Patrulha Castor, Agrup. 956 – 13 pontos; 3º lugar: Patrulha Panda, Agrup. 
1029 – 9 pontos. 
Nos Pioneiros, 1º lugar: Equipas Colombo, Madre Teresa e Isaac Newton, 
Agrup. 1344 – 32 pontos; 2º lugar: Equipa Albert Einsten – Agrup. 956 – 25 
pontos; 3º lugar: Equipa Thomas Edison, Agrup. 956 – 23 pontos. 
Nos Caminheiros, 1º lugar: Tribo Diogo Cão, Agrup. 956 – 16 pontos; 2º lugar: 
Tribos Papa Francisco e Nelson Mandela, Agrup. 605 – 15 pontos; 3º lugar: 
Clã S. Nuno, Agrup. 338 – 3 pontos.  

Capela de Campo
Se durante a semana não tiveste tempo para visitar a Capela, aproveita 
estes últimos momentos... 
Lembramos que estão disponíveis livros que podes levar para casa e ler.

“Se nunca abdicares do que é importante para ti, se 
estiveres disposto a lutar por algo que é vital para ti, 
asseguro-te que a tua vida será recheada de êxito. Será 
uma vida dura, porque almejar a perfeição não é fácil, mas 
garanto-te que valerá a pena.”

Voltar a Casa AGRADECIMENTOS
Obrigado por terem estado desse 
lado, sempre ansiosos por notícias 
daqui. Até sempre!



    

Jornal de Mafeking

O Jornal de Mafeking
Com o Cerco de Mafeking, a redação do jornal não conseguiu publicar tudo... daí, este suplemento! Agora, com a cidade 
de Mafeking salva, aqui estão as contribuições dos bravos guerreiros: 

“Atenção, os Boers vão ser bombardeados em 5 minutos.” – Bando Branco (649)
“Durante estes dias em Mafeking, todos os habitantes têm passado mal, resistindo e sofrendo privações, graças ao 
cerco.” – Equipa Alves Martins (102)
“Atenção: Mafeking em perigo! Boers atacam a cidade. B-P vai ter que luta, vamos todos ajudar.” – Bando Branco (1029)
“Atenção! Atenção, estamos em guerra! Baden-Powell está a dar tudo por tudo para vencer!” – Bando Preto (605)
“Hoje, em MAfeking, decorreu um grande tiroteio que levou à morte de centenas dos nossos homens e cidadãos. Precisa-
mos de reforços urgentemente.” – Patrulha Castor (956)
“Neste momento, em Mafeking, está a haver consecutivos ataques... Pode-se mesmo dizer que os tempos estão difíceis... 
A esperança é a única coisa que temos!” – Equipa D. Duarte (102)
“Cada vez se torna mais difícil proteger Mafeking. Temos de ter todos muita força e paciência. Sem qualquer dúvida, vai 
demorar, mas iremos ganhar-lhes. Somos um exército de força. Iremos ganhar isto.” – Patrulha Lobo (971)
“Estamos a viver em pleno o Cerco de Mafeking, combatendo com tudo aquilo que têm os Boers. Tentamos ao máximo 
salvar a nossa terra.” – Equipa Walt Disney (578)
“A união faz a força. Superar as nossas dificuldades. Lutar pela pátria, por nós e pelo próximo.”- Patrulhas Tigre e 
Raposa (972)
“Os tempos por aqui são difíceis. Há corpos moribundos por quanto é lado. Cada vez mais comemos menos, pois temos 
de racionar a comida. Tivemos que matar animais para termos alimentos. Felizmente temos sempre o sorriso do nosso 
superior Baden-Powell.” – Patrulha Leão (662)
“Mais uma noite passada em Mafeking, apesar dos ataques sucessivos dos Boers. No meio de toda esta miséria, B-P 
ainda conseguiu realizar atividades lúdicas para alegrar a população. Faz hoje dois meses que este cerco dura. Parece 
que Baden-Powell está aqui para prevalecer sobre os Boers.” (577)
“No dia 8 de agosto, os Achantis, Zulus, Matabeles e Ghonds aventuraram-se para poderem defender o Cerco de Mafe- 
king com a liderança de B-P.” – Patrulha Tigre (956)
“Perigo! O inimigo anda à solta. Nós íamos sendo apanhados, mas conseguimos fugir. Avisamos que o mais seguro é ficar 
dentro de casa e protejam-se.” – Bando Cinzento (649)
“Estamos todos em perigo de bombardeamento, temos de ser rápidos e assegurar a segurança de todos.” – Patrulha 
Cão (971)
“Mafeking continua. Sob o cerco dos inimigos, porém não estamos assustados. Os inimigos não se aproximaram 
enquanto continuarmos com as manobras de diversão. Os residentes ajudaram todos a manter a situação estável. 
Continuam calmos e sem desesperar.” (722)
“Estamos aqui para nos divertirmos. Durante o ACAREG, vamos enfrentar os nossos medos.” – Bando Preto (1351)  

“Após 216 dias estamos todos vivos e de boa saúde. Viva Baden-Powell.” – Tribo Camões (1029)
“Após 216 dias, B-P conseguiu um facto histórico ao obter a rendição dos Boers. Força. Vitória.” – Clã (1313)
“B-P consegue sobreviver 216 dias em Mafeking, como comandante.” – Patrulha Esquilo (972) 

“Batata record do Guiness encontrada em Mafeking durante o Cerco: Apesar de todas as atribulações a ocorrer em 
Mafeking, o agricultor José Fonseca encontrou uma batata com um peso record de 15kg, entrando assim para o Livro do 
Guiness.” – Equipa Nelson Mandela (605)


