
ACAREG-2019_II Secção



Plano de Comunicação

Nesta etapa de Preparação 

lançamos-vos um conjunto de 

tarefas que, individualmente ou 

em patrulha/tripulação, tereis de 

realizar OBRIGATORIAMENTE e 

levar para o ACAREG. 



Plano de Comunicação

Estar preparado: 

• Aprender um pouco sobre orientação ;

• Pioneirismo;

• Construções obrigatórias*1

 Por patrulha/tripulação, expedição/flotilha ou em grupo de sub subcampo: 
1. Cozinha que pode ser construída em conjunto com outras patrulhas/tripulação do 

vosso sub subcampo;
2. Mesa para as refeições que pode ser construída em conjunto com outras patrulhas 

do vosso sub subcampo.
3. Banca para lavar e escorrer louça.

 Por sub subcampo*2 

1. Oratório para as orações da manhã;
2. Pórtico que identifique os agrupamentos e patrulhas



Plano de Comunicação

Estar preparado: 

*1 Construções:
 A organização do ACAREG vai disponibilizar algumas varas, no entanto pode não ser suficiente 

para as construções de cada patrulha/tripulação.

 Pede-se que tragam madeira a contar para as construções obrigatórias.

Atenção: 
Poderão existir zonas onde o terreno é muito duro. Aconselha-se que tragam estacas resistentes e um 
martelo.

*2 Subcampo/Sub-Subcampo:
 Segue esquema com a distribuição das expedições / flotilhas, por cada subcampo e sub-

subcampo.

 Cada subcampo terá um chefe responsável:
 DUNIA _ Chefe Paulo Magano_Agrup. 0189 - Ílhavo;
 ANGA _  Chefe Ricardo Silva_Agrup. 0480 – Troviscal;
 MAGI _  Chefe Mónica Santiago_Agrup. 0969 - Aguada de Cima.



Chefe de Subcampo

DUNIA ANGA MAJI

Chf. Ricardo Silva
Agr. 480 - Troviscal

Chf. Paulo Magano
Agr. 189 - Ílhavo

Chf. Mónica Santiago
Agr. 969 - Aguada de Cima



Símbolo dos Subcampos

DUNIA ANGA MAJI
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Divisão dos campos

O Campo do povo da floresta está dividido por 3 Subcampos.

Por cada Subcampo está dividido em 5 Sub-Subcampos.

• Tembo• Tembo

• Panther• Panther

• Tiger• Tiger

• Simba• Simba

• Farasi• Farasi

Su
b-

Su
b_

Ca
m

po
Su

b-
Su

b_
Ca

m
po

DuniaDunia

Su
b_

Ca
m

po
Su

b_
Ca

m
po

• Tai• Tai

• Owl• Owl

• Kipanga• Kipanga

• Goshawk• Goshawk

• Bundi• Bundi
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• Muhuri• Muhuri

• Walrus• Walrus

• Beaver• Beaver

• Otter• Otter

• Kobe• Kobe
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Divisão dos campos



Esquema com a distribuição das expedições / flotilhas
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Áreas de cada sub-subcampo: 



Esquema com a distribuição das expedições / flotilhas

Local da Cozinha

Local dos GuardiõesLocal de circulação/acesso

Dunia - Farasi

Anga - Bundi

Maji - Kobe

Dunia - Simba
Dunia - Panther Dunia - Tembo

Dunia - Tiger

Anga - Goshawk
Anga - Kipanga

Anga - Owl
Anga - Tai

Maji - Otter
Maji - Beaver

Maji - Walrus
Maji - Muhuri

Local das Tendas

Disposição do campo: 

Local dos Porticos dos cubcampo



Esquema com a distribuição das expedições / flotilhas

Local dos Guardiões

Dunia – Farasi
Elementos_(14-17-18)

Dirigentes_(2-2-2)

Anga – Bundi
Elementos_(14-15-20)

Dirigentes_(2-2-1)

Maji – Kobe
Elementos_(07-17-19)

Dirigentes_(2-1)

Dunia – Simba
Elementos_(11-14-22)

Dirigentes_(1-1-2)
Dunia – Panther
Elementos_(12 - 35)

Dirigentes_(2 - 2)

Dunia – Tembo
Elementos_(12 - 35)

Dirigentes_(1 - 3)

Dunia – Tiger
Elementos_(08-16-24)

Dirigentes_(1 - 2)

Anga – Goshawk
Elementos_(09-17-21)

Dirigentes_(1-1-1)
Anga – Kipanga
Elementos_(07-14-27)

Dirigentes_(2-1)
Anga – Owl

Elementos_(16-30-04)
Dirigentes_(2-2-1)

Anga – Tai
Elementos_(09-38)

Dirigentes_(1-2)
Maji – Otter

Elementos_(07-18-21)
Dirigentes_(1-1-1) Maji – Beaver

Elementos_(11-35)
Dirigentes_(1-3) Maji – Walrus

Elementos_(15-25-06)
Dirigentes_(1-2-1)

Maji – Muhuri
Elementos_(10-12-23)

Dirigentes_(1-1-1)

Estar preparado: 
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Material a trazer: 

Por explorador/moço:

• Folha da árvore da vida que foi entregue no dia do PowWow, aos guias (Abertura do campo Povo da Floresta)

• Objetos executado nas tarefas ; 

 Cinto por explorador/moço (Pórtico do Subcampo) – Tarefa nº1

 Espada por patrulha/tripulação (Pórtico do Subcampo) – Tarefa nº2

 Capa por explorador/moço (Cerimónia de abertura/encerramento) – Tarefa nº3

 Vara por patrulha/tripulação (Cerimónia de abertura/encerramento) – Tarefa nº4

• Frasco cilíndrico de vidro do género da nutella (A Pista de Iacobus);

• Um tupperware para acondicionarem a refeição do dia, cozinhada na noite anterior;

• Colete Refletor (O Caminho do Guardião);

• Uniforme (Chegada e saída de campo, Eucaristia);

• Kit de higiene pessoal (com produtos naturais exp. Sabão azul)

• Toalha de banho;



Plano de Comunicação

Material a trazer: 

Por explorador/moço:

• Chapéu ou boné;

• Cantil ;

• Kit para a refeição (prato, garfo, faca e colher);

• Mochila pequena;

• Lanterna;

• Protetor solar  e protetor labial;

• Repelente Calçado apropriado para atividades escutistas terrestres (caminhada);

• Atividades náuticas (sem estes itens não poderão participar na atividade);

 Sapatos de borracha para jogos de água (não são chinelos de praia). 
(estão proibidos de entrar descalços, com chinelos ou botas de campo) 

 Chapéu na cabeça, t-shirt, calções, protetor solar e toalha de praia 



Plano de Comunicação

Material a trazer: 

Por patrulha/expedição:

• Caderno de Caça da Patrulha;

• Bandeirola;

• Máquina fotográfica (repórter);

• Mala de primeiros socorros;

• Utensílios  de cozinha;

• Temperos para as refeições,

• 2 coletes refletores;

• Tendas;

• Material para acampar .



Pograma

Material a trazer: 

Este é o programa de “atividades” que estão preparadas para os guerreiros ficarem prontos para serem capazes na luta 
pela conquista de construir um mundo melhor.
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Em cada missão o explorador/moço deve ter em conta os seguintes materiais a levar:

A Pista de IacobusA Pista de IacobusA Arena dos GuardiõesA Arena dos Guardiões As Cores do RioAs Cores do RioO Caminho do GuardiãoO Caminho do Guardião

(Atividades náuticas)(Raid e orientação)(Atividades radicais) (Jogos de cidade)

Explorador/moço
Cantil;
Kit para a refeição (prato, garfo, 
faca e colher);
Chapéu ou boné;
Protetor solar e protetor labial;
Mochila pequena;

Por patrulha/tripulação
Bandeirola;
Caderno de caça;
Máquina fotográfica (repórter);
Mala de primeiros socorros;
2 coletes refletores.

Explorador/moço
Cantil;
Lanterna;
Kit para a refeição (prato, garfo, 
faca e colher);
Chapéu ou boné;
Protetor solar e protetor labial;
Saco de cama;
Colchonete;
Mochila pequena;
Roupa mais quente (noite).

Por patrulha/tripulação
Bandeirola;
Caderno de caça;
Máquina fotográfica (repórter);
Mala de primeiros socorros;
2 coletes refletores.

Explorador/moço
Cantil;
Lanterna;
Toalha; calçado de água, fato de 
balho.
Kit para a refeição (prato, garfo, 
faca e colher);
Chapéu ou boné;
Protetor solar e protetor labial;
Mochila pequena;

Por patrulha/tripulação
Bandeirola;
Caderno de caça;
Máquina fotográfica (repórter);
Mala de primeiros socorros;
2 coletes refletores.


