
 

“À descoberta do Continente perdido!” 
 
Imaginário 
Tudo começou quando Zeus, Deus dos Deuses dividiu o mundo…. 
Poseidon, Deus do mar recebeu uma ilha, à qual deu o nome de 
Atlântida… Durante séculos, o Reino de Atlântida foi um continente 
próspero e todos viviam em perfeita harmonia. Mas à medida que as 
gerações se sucederam caíram sob a influência das fraquezas e ambições 
humanas.  
Poseidon, furioso, por Zeus o ter repreendido, agitou o mar causando 
maremotos nunca antes vistos! Uma onda colossal cobriu Atlântida, que 
foi engolida pelas águas…. Do continente perdido já nada restava senão a 
lenda… 
Zeus, Deus dos Deuses está novamente muito preocupado… Agora é o 
Planeta Azul que parece ser vítima de si próprio!!! 
O planeta que visto de longe parece perfeito está cada vez mais a sofrer 
com a sua expansão e desenvolvimento! Debate-se com alterações 
climáticas, com problemas de sustentabilidade ambiental que ameaçam 
diariamente a vida na Casa Comum que é a TERRA! 
Para cuidar desta Casa Comum convocou um Concílio dos Deuses, que 
pelos seus poderes e sabedoria poderão ajudar na preservação ambiental, 
protegendo um desenvolvimento sustentável… só assim será possível, com 
pequenos gestos fazer a diferença! 
Para isso têm de descobrir o continente perdido de Atlântida, pois no 
fundo do mar encontra-se a resposta de muitos destes problemas!  
 
No monte Olimpo, Zeus está inquieto!  



 

Para o Concílio, foram convocados seis Deuses, capazes de enfrentar 
inúmeros desafios a fim de buscar a solução para alguns dos problemas de 
sustentabilidade com que o Planeta Terra se debate. 
Destemidos e pelas suas características em enfrentar desafios, 
POSEÍDON, EOLO, HÉSTIA, ATENA; APOLO e ARTEMIS foram 
convocados para reunir no cimo do monte Olimpo a fim de procurarem 
salvar esta CASA COMUM, que em sonhos também é sua… 
O Planeta Azul necessita que o cuidem! Salvaguardar a conservação da 
natureza e das espécies que nele habitam é crucial numa Aventura que se 
quer diária! 
Estes seis Deuses não podem, no entanto, viver esta Aventura sozinhos… 
Precisam de ajuda de TI para descobrir o continente perdido de 
Atlântida…  
A TERRA… riqueza de todos! Local de construir, sonhar e transformar 
o presente com os ensinamentos do passado e o olhar atento no futuro! 
Esta é a CASA COMUM… 
Formadas as legiões de Deuses e mortais começa a Aventura! 
 
Organização do campo 
O Campo da II secção estará dividido em 6 subcampos. Cada subcampo 
será um Deus. 
 

Apolo  Deus da luz e do sol, defensor da tolerância 
      

Artemis  Deusa da vida selvagem e da caça 
      

Atena  Deusa da civilização e da sabedoria 
      

Éolo  Deus e guardião dos ventos 
      

Héstia  Deusa do fogo, símbolo da vida e da proteção 
      

Poseidon  Deus dos mares 
 
A organização dentro do subcampo será por Patrulha/Tripulação. 



 

Programa geral 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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Construções 
 

1. Tendo em conta o programa geral, as construções deverão ser 
feitas domingo, pelo que, as construções obrigatórias deverão 
ser as seguintes:  

a. Pórtico (com identificação) 
b. Cozinha  
c. Mesa 
d. Ecoponto 

2. O Oratório fica a cargo do subcampo. 
3. As Patrulhas/Tripulações devem levar toda a madeira que seja 

necessária.  
4. A madeira pode ir já cortada à medida e podem ir com encaixes 

feitos. 
5. Para a mesa ou cozinha, é possível levarem tampos ou esteiras já 

feitos. Serão avaliados pela técnica escutista aplicada.  
6. O Ecoponto deverá ir feito (deve contemplar papel, vidro, 

plástico, indiferenciado e orgânico, sendo que este último deve 
ser obrigatoriamente um recipiente transportável). Será avaliado 
pela técnica escutista utilizada. 



 

7. Embora existam árvores em campo, poderá não ter as árvores 
necessárias a todas as construções, pelo que, devem preparar as 
construções tendo isso em conta. Podem, no entanto, utilizar as 
árvores que estejam no respetivo campo.  

8. Poderão, ainda, existir construções facultativas por iniciativa 
das Patrulhas / Tripulações, mas não poderão ir feitas e terão de 
ser executadas no período disponível para construções. 

 
Concurso de culinária 
• Será realizado por Patrulha/Tripulação na quinta-feira dia 1 de 
agosto, ao almoço. Serão pontuados em relação ao prato principal.  
• O Prato principal será o estipulado para a ementa desse dia (será 
comunicado atempadamente aos Agrupamentos). Os ingredientes serão 
os da ementa geral de campo.  
• Como os ingredientes são os mesmos para todas as 
Patrulhas/Tripulações, poderão acrescentar ingredientes/temperos 
extra, de forma a se distinguirem das outras Patrulhas/Tripulações. 
Atenção que têm de ser ingredientes que não se estraguem, pois 
estaremos em campo (não podem levar ovos, nem natas por exemplo).  
• A avaliação deste concurso vai ter em conta a originalidade, o sabor 
e a apresentação.  
• O prato / Apresentação deverá ser relacionado com o imaginário que 
a II secção está a viver neste Acanuc. “ Atlântida – À descoberta do 
continente perdido!” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Exploradores e Moços, 
será que durante seis dias vão conseguir descobrir este continente 
perdido? Ou continuará a ser um grande mistério?... 
Mais importante… serão os Deuses e as suas legiões de mortais 
Exploradores e Moços capazes de encontrar as pistas para a resolução 
dos problemas sentidos na Casa Comum?  
Pela terra, pelo mar… ninguém os poderá deter… A vontade, a garra e 
muita diversão serão a chave para o sucesso desta Aventura!!!! 
 
 
Na próxima atividade de preparação, os guias vão descobrir o teu 
subcampo e receber mais informações. 
 
 
 
   
 Contamos 

contigo nesta 
construção!!! 


