
 

 

“O mundo é para todos!” 
 
Imaginário 
A vida do Máugli é repleta de aventuras ao mesmo tempo que tenta encontrar o 
seu verdadeiro lugar na selva. 
Mas esta história tem muitas outras personagens, que terás oportunidade de 
descobrir se estiveres muito atento no grande acampamento de núcleo que está a 
chegar… 
 
Organização do campo 
Cada subcampo tem uma cor associada. 
 
Subcampo Chefe de Subcampo Alcateias dos Agrupamentos 

Baguera Aida Carreira (1188) 

Caldas da Rainha  
Ericeira  
Alguber  
Ribamar  

Milharado 
 
 
Subcampo Chefe de Subcampo Alcateias dos Agrupamentos 

Balu Luís Alves (1277) 

Coz 
Campelos 
Famalicão 

S. Pedro da Cadeira 
Vimeiro 

Encarnação 
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Subcampo Chefe de Subcampo Alcateias dos Agrupamentos 

Ca Susana Jorge (379) 

Torres Vedras 
A-dos-Cunhados 

Vilar 
Benedita 

Valado dos Frades 
 
Subcampo Chefe de Subcampo Alcateias dos Agrupamentos 

Racxa Susana Pereira (997) 

Peniche 
Bombarral 

S. M. da Ventosa 
S. Martinho do Porto 

Azueira 
Ponte do Rol 

 
Pórtico 
Tal como indicado no passado encontro de preparação, em campo, as alcateias 
ficaram de enviar sugestão para o pórtico do seu subcampo, que irá depois a 
votação entre as alcateias, sabendo que terá de ter a representação do seu Animal 
e algo alusivo à sustentabilidade do nosso planeta.  
 
Devem enviar para lobitos.oeste@escutismo.pt ou para o chefe de subcampo 
respetivo. 
 
Data limite para envio de proposta: 7 de julho;  
 
No dia 8 de julho serão enviadas as propostas recebidas e terão até dia 14 de julho 
para votar. 
 
Caracterização 
cada alcateia terá de levar uma t-shirt por elemento da cor do subcampo, decorada, 
sendo obrigatório mencionar XIV ACANUC, nas costas.  
Na frente da t-shirt poderão der criativos, sabendo que terão uma máscara do 
animal na cabeça (esta máscara será feita em campo).  
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Cada bando poderá, se assim o desejar, idealizar a sua t-shirt. 
Nota: as t-shirts não podem ser estampadas. 
Para as máscaras terão de levar o seguinte material: Eva, 1 bandolete de licra ou 
algo à escolha que prenda a máscara na testa, marcadores, cola líquida UHU, 
tesouras. Terão à disposição uma foto da máscara pretendida e um molde por cada 
bando.   
 
Festa da Flor Vermelha 
Para a Festa da Flor Vermelha terão de levar uma proposta de peça cómica por 
alcateia, com duração de 5 minutos. 
 
Ementa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Podem existir alterações  
 
 
 
 



 

 

 
 
Informação geral 
Consulta o documento de informação geral, de forma a ver o material que tens de 
levar e outras indicações comuns às várias secções.  

Contamos 
contigo nesta 
construção!!! 


