
 

 

“Constrói e torna-te parte” 
 
Imaginário 
Tu Pioneiro/Marinheiro és aquele que, depois de conhecer melhor esta 
casa comum, sentes um impulso de fazer diferente, um sentimento de 
querer mudar, inovar para melhor. 
Desafiamos-te a viver essa experiência no XIV ACANUC.  
Esta Casa Comum, à qual daremos o nome de Pandora, foi-nos dada 
como adquirida e talvez por isso a tenhamos vindo a maltratar durante 
tanto tempo. Se nós não tomarmos nenhuma medida em sentido de 
preservar e respeitar a nossa natureza, vamos acabar por perder o bem 
mais precioso que temos e será muito tarde para recomeçarmos e 
tentar recuperar o tempo perdido. 
Mas tu, Pioneiro/Marinheiro, tens uma palavra a dizer e poderás fazer 
a diferença! Tu e a tua equipa farão parte de um clã, com 
características muito especiais que ajudarão Pandora a ser uma 
verdadeira “Casa Comum”.  
Através do teu clã, da tua equipa/equipagem e individualmente terás a 
oportunidade de aprender mais sobre Pandora e dar-lhe um pouco de 
ti, melhorando-a à medida que te vais tornando parte dela. 
Iremos precisar que sejas forte fisicamente, para atravessar pelas 
florestas densas e pelas águas vivas.  
Iremos testar a tua capacidade de trabalhar em equipa/equipagem e em 
conjunto com os do teu clã. 
Mas também terás contigo, sempre a acompanhar-te, aquela força 



 

 

espiritual, que está sempre presente… atento aos teus pedidos… 
esperando que ajas da melhor maneira, para ti, para os outros e para a 
mãe natureza. 
 
Organização do campo 
O Campo da III secção estará dividido em 5 subcampos. Cada 
Subcampo será um clã dos Na’vis (Olangi; Tawkami; Kekunan; Tayrangi; 
Anurai). Cada Clã é distinto e tem as suas especialidades. 
 

Clã  Habitat  Especialidade 
      

Anurai  Selva  Artesanato 
      

Kekunan  Montanhoso/Selva  Cavaleiro Banshee 
      

Olangi  Planícies  Afinidade de diretores 
      

Tawkami  Selva  Alquimia botânica 
      

Tayrangi  Litoral  Pesca Banshee 
 
A organização dentro do subcampo será por Comunidade/Frota. 
As pontuações serão por equipa/equipagem. 
 
Programa geral 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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Construções 
 

1. As construções serão feitas por Comunidade/ Frota que terão um dia e meio 
para as realizar. 

2. As comunidades têm que descarregar o seu material nas respetivas boxes 
que estarão devidamente identificadas. 

3. As comunidades só podem retirar o material das boxes com a devida 
autorização. 

4. As construções obrigatórias serão pontuadas e serão feitos 2 momentos de 
avaliação ao longo do acampamento (sendo no total 25%) 

5. Construções Obrigatórias 
a. Pórtico 
b. Mesa 
c. Cozinha 
d. Ecoponto (deve contemplar papel, vidro, plástico, indiferenciado e 

orgânico, sendo que este último deve ser obrigatoriamente um 
recipiente transportável). 

6. A madeira pode ir já cortada à medida e podem, também, ser usados paus 
ou varas de madeira tratada. 

7. Não será permitido às comunidades de Pioneiros / Frotas levarem esteiras 
ou outra construção já feitas (ex. escadas). Podendo, no entanto, a 
madeira/canas ir furada para passar sisal. 

8. Não serão permitidas tábuas, paletes, tampos contraplacados, pregos, 
parafusos e todo o material que nos faça perder o espírito escutista nas 
construções. É autorizado o uso de costaneiros em apenas uma construção 
(exemplo: tenda elevada). 

9. As construções serão avaliadas em 4 itens: Técnica escutista, 
Enquadramento com o Imaginário, Funcionalidade/Estabilidade e Estética. 

 

O oratório ficará a cargo do Subcampo. 
Servem estas regras para uniformização de todas as Comunidades / Frotas no que 
diz respeito a construções. 
O não cumprimento destas regras será penalizado na avaliação. 
Qualquer omissão ao presente Regulamento será resolvida pela Chefia de Campo 
da III Secção. 



 

 

 
 
Pioneiros e Marinheiros, 
a natureza, o respeito e o trabalho em equipa serão palavras de ordem 
para construírem a vossa casa e tornarem-se parte dela. 
A ação de cada um faz a diferença. Será que conseguimos viver em 
harmonia, melhorando Pandora? 
Contamos contigo para deixar o mundo um pouco melhor do que o 
encontraste. 
 
 
 
Na próxima atividade de preparação, os guias vão descobrir o teu 
subcampo e receber mais informações. 
 
 
 

Contamos 
contigo nesta 
construção!!! 


