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Organização do Campo

Estrutura

O Monte Ousadia está dividido em 8 países. Cada um desses Países (próximos da cordilheira andina) divide-se em 4 
Cidades sendo que cada Cidade é dividida em 4 Barrios (Norte, Sul, Este e Oeste). 

Cada Barrio terá 2 dirigentes responsáveis sendo que destes, 2 serão nomeados Chefes Huarpe (responsáveis de cada 
País). Os dirigentes acompanhantes que não tenham responsabilidades na estrutura apresentada serão necessários para 
colaborar na organização das várias atividades e assumem um papel fulcral no sucesso do nosso ACANAC.

Os dirigentes responsáveis por cada Barrio acompanharão todas as atividades planeadas para os pioneiros.

Vida em campo

Toda a vida em campo acontecerá em Barrio, ficando ao critério de cada um a gestão do seu quotidiano (confeção das 
refeições, dinâmica de orações, material comum a levar, etc.). 

Oportunamente, articularemos com os Chefes Huarpe a partilha dos contatos dos guias e dirigentes de cada equipa.
De modo a proporcionamos uma experiência mais enriquecedora para os nossos pioneiros, procuramos, na divisão de 

cada um dos Barrios, que as Comunidades com mais do que um dirigente acompanhante, ficassem divididas, mas fisica-
mente próximas em campo, i.e., Barrio diferente mas inseridos na mesma Cidade/País).
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Construções
Seguindo a lógica do desafio da sustentabilidade lançado previamente, solicitamos que todas as construções 

no Monte Ousadia obedeçam a critérios de preservação do meio ambiente. Pretende-se que utilizem madeiras, 
sisal e materiais reciclados. Não poderão fazer construções utilizando materiais que degradem o ambiente.

Construções obrigatórias por Barrio:

 - Pórtico que identifique as equipas que constituem o Barrio;
 - Mesa para as refeições;
 - Cozinha;
 - Oratório;
 - Ecoponto com sacos reutilizáveis (a cargo de cada Barrio);

Notas importantes:

 - É recomendável a utilização de redes de sombra ou toldos.
 - Não será fornecida madeira para construções pelo que os Barrios devem articular entre si, em fase 

preparatória do ACANAC, as responsabilidades de cada equipa na construção do seu espaço comum ou seja, 
devem combinar previamente que materiais e equipamentos deve levar cada uma das equipas.

 - O Monte Ousadia (Campo dos Pioneiros) é em socalcos e o espaço que cada Barrio tem para fazer as 
construções é de aproximadamente 250m2. Cada socalco tem uma largura entre 6 e 8 metros. Cada Barrio 
ocupará apenas um socalco devidamente identificado e delimitado.
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Material Necessário

Por Pioneiro:

 - Colete refletor;
 - Uniforme;
 - Chapéu/Boné;
 - Cantil;
 - Protetor solar (biodegradável);
 - Calçado apropriado para caminhada;
 - Vara;
 - Recipiente de plástico com tampa (vulgo 

tupperware) e talheres (para refeições volantes);
Para as atividades náuticas:
 - Calçado para atividades na água (sapatos de 

água ou sapatilhas velhas mas leves);
 - Fato de banho/calções de banho;
 - T-shirt;
 - Uma pequena mochila para colocar uma muda 

de roupa, cantil com água;
 - Toalha;
Para o Campo Aventura:
 - Roupa e calçado que possam molhar e sujar. 

Sapatilhas, fato de banho, t-shirt;
 - Uma pequena mochila para colocar uma muda 

de roupa, cantil com água.

Por Equipa:

 - Tendas *
 - Material de acampamento (particular atenção 

às condições e à validade da mangueira do fogão); 
 - Toldos e/ou redes de sombra;
 - Sacos reutilizáveis;
 - Material escolar (caneta, lápis, borracha, régua, 

transferidor);
 - Kit de primeiros socorros (farmácia da equipa);
 - Bússola;
 - Escalímetro;
 - Bandeirola de equipa;
 - Ferramenta de corte (tesoura/x-ato);
 - Máquina fotográfica/telemóvel;
 - Extintor;
 - Um balde para colocar terra ou areia bem 

como uma pá de dimensões equivalentes; 

Nota: Posteriormente poderão ser solicitados materiais 
adicionais para atividades específicas. 

* é importante adequar as tendas às especificidades/topografia 
do terreno. Impõe-se o limite máximo de 3 tendas por equipa 
(incluindo a tenda do dirigente). 


