
 

“À descoberta do Continente perdido!” 
 
Imaginário 
Para cuidar da Casa Comum, Zeus 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! 
Foram convocados seis Deuses, capazes de enfrentar inúmeros desafios a fim de 
buscar a solução para seis problemas com que o Planeta Terra se debate. 
POSEÍDON Deus dos mares, ainda ressentido com Atlântida vai dar o seu melhor 
na defesa de questões como a subida das águas, a poluição dos mares, o flagelo dos 
plásticos e acidificação das águas… 
EOLO Deus e guardião dos Ventos, preocupado com as alterações climáticas, com 
a erosão, a salinização ou a contaminação química vai procurar soluções quanto à 
degradação e esgotamento do solo que provoca a desertificação e ameaça a fauna 
e flora da Terra…  
HÉSTIA Deusa do fogo, muito respeitada entre os Deuses, símbolo da vida e da 
proteção, ficou com a missão de combater o aquecimento global, resultante no 
aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra causado por 
massivas emissões de gases que intensificam o efeito de estufa… 
ATENA Deusa da civilização e da sabedoria, assumiu a necessidade de controlar 
a escassez dos recursos e as necessidades humanas ilimitadas. Os problemas 
decorrentes da produção em massa, da expansão tecnológica, do uso excessivo dos 
recursos naturais como a água ou a energia serão algumas das suas preocupações 
APOLO Deus da luz e do sol, defendia a tolerância e ficou seriamente preocupado 
com a poluição do ar sentida em quase todo o planeta… Sabe que são várias as 
mudanças na atmosfera terrestre e que podem causar grande impacto a nível 
ambiental ou na saúde humana. Podem reduzir a visibilidade, diminuir a intensidade 
da luz, sendo responsáveis pela degradação de ecossistemas e potenciadoras de 
chuvas acidas.  
ARTEMIS Deusa da vida selvagem e da caça, consciente de que apesar da 
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diversidade biológica existente há espécies que se encontram ameaçadas de 
extinção ou mesmo já extintas, resultante das mudanças climáticas, da intervenção 
humana, como por exemplo a poluição, destruição do habitat ou introdução de 
novos predadores. 
 
Organização por subcampo 
A cada subcampo estão associados uma cor e um símbolo. 

Subcampo Chefe de Subcampo Agrupamento Patrulha/Tripulação 

Poseidon 

Jorge Clérigo (869) 

0489 - Lourinhã Águia 

0710 - Benedita Castor 

1188 - Milharado Águia 

1228 - Atouguia da Baleia Castor 

0122 - Torres Vedras Pica-Pau 

0512 - Peniche Esquilo 

0679 - Ericeira Raposa 

0983 - S.Pedro da Cadeira Mocho 

0601 - Vilar Águia 

0648 - Campelos Castor 

0753 - Óbidos Morcego 

0735 - Valado dos Frades Panda 

1066 - Ribamar Lobo 

1277 - Encarnação - Mafra Veado 

1183 - Silveira Lobo 

 
Subcampo Chefe de Subcampo Agrupamento Patrulha/Tripulação 

Héstia 

Ana Santos (522) 

0489 - Lourinhã Lobo 

0710 - Benedita Esquilo 

1228 - Atouguia da Baleia Coruja 

0122 - Torres Vedras Coati 

0337 - Caldas da Rainha Lince 

1183 - Silveira Mocho 

0983 - S.Pedro da Cadeira Águia 

1022 - Vimeiro Águia 

0512 - Bombarral Javali 

0601 - Vilar Leão  

0753 - Óbidos Golfinho 

1007 - Alguber Tigre 

1277 - Encarnação - Mafra Falcão 

0196 - Freiria Aguia 

1097 - Maiorga Pavão 

0924 - Famalicão Porco 



 

 
 

Subcampo Chefe de Subcampo Agrupamento Patrulha/Tripulação 

Ártemis 

Inês Luís (710) 

0489 - Lourinhã Mocho 

1188 - Milharado Arara 

1228 - Atouguia da Baleia Lobo 

0122 - Torres Vedras Esquilo 

0337 - Caldas da Rainha Lobo 

0522 - Coz Cerceta 

0679 - Ericeira Gaivota 

0983 - S.Pedro da Cadeira Pantera 

0512 - Peniche Falcão 

0601 - Vilar Lobo  

0869 - S. M. do Porto Foca 

0997 - Azueira Falcão 

1066 - Ribamar Cobra Cascavel 

0647 - S.M. da Ventosa Tigre 

1097 - Maiorga Bufalo 

 
 
 

Subcampo Chefe de Subcampo Agrupamento Patrulha/Tripulação 

Éolo 
Sérgio Martins 

(983) 

0489 - Lourinhã Morcego 

0710 - Benedita Falcão 

1188 - Milharado Jaguar 

1228 - Atouguia  da Baleia Panda 

0337 - Caldas da Rainha Urso 

0522 - Coz Lontra 

0679 - Ericeira Castor 

1022 - Vimeiro Cisne 

0379 - A-dos-Cunhados Cisne 

0648 - Campelos Esquilo 

0753 - Óbidos Coati 

1007 - Alguber Mocho 

0058 - Alcobaça Lince 

0496 - Freiria Cão 

0997 - Azueira Pantera 

0512 - Bombarral Águia 

 
 



 

 
 

Subcampo Chefe de Subcampo Agrupamento Patrulha/Tripulação 

Apolo 
 
 André Silva (1228) 

0710 - Benedita Jacaré 

1188 - Milharado Suricata  

0122 - Torres Vedras Pantera 

0337 - Caldas da Rainha Águia 

0512 - Peniche Castor 

0522 - Coz Magusto 

0679 - Ericeira Falcão 

1022 - Vimeiro Cuco 

0379 - A-dos-Cunhados Raposa 

0648 - Campelos Pantera 

0869 - S. M. do Porto Golfinho 

0997 - Azueira Morcego 

1277 - Encarnação - Mafra Raposa 

0647 - S.M. da Ventosa Cavalo 

1279 - Ponte de Rol Pantera 

 
 
 

Subcampo Chefe de Subcampo Agrupamento Patrulha/Tripulação 

Atena 

Ana Ribeiro (679) 

0489 - Lourinhã Raposa 

0710 - Benedita Pantera 

1188 - Milharado Urso 

1228 - Atouguia da Baleia Pantera 

0512 - Peniche Chacal 

0522 - Coz Pinguim 

0983 - S.Pedro da Cadeira Lobo 

1022 - Vimeiro Leão 

0379 - A-dos-Cunhados Pantera 

0516 - Bombarral Koala 

0869 - S. M. do Porto Tubarão 

1007 - Alguber Cavalo Marinho 

1066 - Ribamar Falcão 

0058 - Alcobaça Papagaio 

1279 - Ponte de Rol Esquilo 

 
 
 



 

Ementa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Podem existir alterações  
 
Telemóveis 
O uso do telemóvel apenas é permitido das 19h às 20h. É neste horário que devem 
fazer os contactos com as famílias. As famílias também só devem contactar os 
exploradores/moços neste horário. Informamos que não existirá forma de os 
exploradores/moços carregarem os telemóveis, pelo que devem poupar a bateria, 
ligando o telemóvel apenas nos referidos momentos.  

 

Raid 
- Devem levar bússola, escalímetro e régua. 
- Serão utilizadas coordenadas UTM e/ou UTM MGRS e azimutes de distância e 
códigos diversos.  
- De seguida têm algumas indicações sobre a forma como serão apresentadas as 
coordenadas e azimutes. 
- Estas são as indicações essenciais, para mais especificidades podem consultar o 
Manual de Orientação, enviado juntamente com este documento. 
 
 
 



 

Coordenadas 

  
 
Apresentação de Coordenadas UTM 

29S 049250 437950  

 
            coordenada latitudinal  
fuso      
 coordenada longitudinal 

 
Apresentação de Coordenadas UTM MGRS 

29S  MD  9250  7950  
 

 
          coordenada latitudinal 
Fuso                                                     
                      coordenada longitudinal 

 
 
identificação de quadrados 
 



 

Apresentação de Azimute de Distância 

 
 
Exemplo:  
Ponto inicial – coordenada 29SMD 9070 7740 
Azimute 80º    2400 metros 
 
O Ponto inicial é o ponto através do qual devem marcar o azimute e pode ser dado 
através de uma coordenada ou de um nome de um local (ex: igreja de Ferrel). Na 
ausência de indicação do ponto de partida deve ser considerado o local em que 
estão. 

 
 
 
 
 



 

Regras para o Fogo Conselho 
As peças são feitas pelas patrulhas / tripulações nos seus agrupamentos.  
Tem a duração e 5 minutos e será apresentada numa dinâmica de subcampo, na 
terça-feira (30/07). Dentro do Subcampo será escolhida, por votação, pelos 
exploradores / moços) a peça que os irá representar no fogo conselho da IIª secção. 
 
 
 
 
 
 
 
Esculturas  
Na arena, num local de destaque serão colocados 6 círculos das cores dos 
subcampos onde diariamente irão ser construídas pelas patrulhas uma escultura de 
material reciclado (será utilizado material reciclado em campo). As estátuas serão 
feitas ao final da noite, para que pela manhã seja possível verificar as “obras de 
arte a tomar forma”. A estratégia de construção e a forma da escultura está a 
cargo dos subcampos 
 
Indicações específicas por subcampo 
 
POSEIDON 
- Não se esquecerem de enviar até dia 12 de julho a proposta da bandeira de 
subcampo. 
- A caracterização é um saco de plástico azul cortado de lado e com um buraco 
para a cabeça tipo poncho e com o animal marinho que identifica o mar que calhou 
à patrulha colado à frente e atrás. 
 
HÉSTIA 
Levar: 
- 1 tocha por patrulha 
- 1 T-shirt vermelha lisa por elemento 
- Raparigas - saia com várias cores alusivas ao fogo e, se quiserem, fita vermelha na 
cabeça. 
- Rapazes - fita de tecido vermelho para fazer gravata e fita vermelha na cabeça 
Fazer Hino e Grito de subcampo 

Peça séria  Peça  cómica 
   

Apolo 
Poseidon 

Éolo 

 Artemis 
Atena 
Héstia 



 

Foto – gravata, tocha e saia 

 
Foto – fita 

 
 
 
 



 

ÁRTEMIS 
Levar, por elemento: 
- 1 Arco 
- 3 Flechas 
- 1 Bolsa para flechas. 
 
Como fazer uma seta? 

 
Como fazer o tubo para as setas 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÉOLO 
Levar, por elemento: 
- Faixa castanha (cor similar à que foi dada para a bandeirola dos guias) com 10 cm 
para colocar estilo “tiracolo”, deve dizer ÉOLO (com letras a dourado como no 
símbolo) junto ao ombro 
- T-shirt branca 
 
Levar 1 grito ou cântico por patrulha sobre “Éolo - Deus e guardião dos ventos”. 
Desenhar/pintar a imagem do subcampo no triângulo de tecido castanho (quer a 
imagem quer o tecido foi dado a todos os guias). 
 
APÓLO 
Levar, por elemento: 

 
 
 



 

ATENA 
Levar, por elemento: 
- 1 lençol branco que irá servir de toga 
- 1 faixa roxa para fazer de cinto 
- 1 escudo e uma lança, que sugerimos ser feita com a própria vara. 
- 1 garrafão de 5 litros de água vazio. 
 

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!!! 


