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“Permanecendo com Ele em Oração”

3. O caminho na Criação 

O “Abrir caminho na criação”, e o viver em contacto com a natureza, 

requer o respeito e também o compromisso para “cuidar” deste bem 

comum. Sugiro que oportunamente se leia e medite a recente encíclica do 

Papa Laudato Si' “sobre o cuidado da casa comum”. Precisamos cultivar, 

cada vez mais, uma visão global que envolva a humanidade e a natureza 

criada por Deus. Fazer uma educação para uma espiritualidade 

ecológica, e envolvermos cada vez mais a nossa vida de fé e oração com 

o santuário que é a Criação.

S. Nuno, o Santo Condestável, durante as batalhas e guerras não 

permitia que se destruíssem as sementeiras nos campos nem as 

colheitas. Rezemos pela verdadeira comunhão da humanidade com a 

natureza.

Oração pela nossa terra (Papa Francisco)

Deus Omnipotente, que estais presente em todo o universo
e na mais pequenina das vossas criaturas,
Vós que envolveis com a vossa ternura 
tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor
para cuidarmos da vida e da beleza.
Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo 
e não o depredemos,
para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição.
Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,
a reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais connosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.
Amen.
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Arrábida, aqui estamos nós!

Foi a pouco e pouco, entre abraços que mataram 
saudades e olhares e sorrisos que se cruzaram 
pela primeira vez, que ontem centenas de fraternos 
chegaram ao Centro de Educação Ambiental da 
Arrábida para ao VIII Acampamento Nacional da 
Fraternidade Nuno Álvares.  

O verde da Serra da Arrábida abraçou as côres das 
tendas que “nasceram” nos mais de 10 mil hectares 
de campo e os 230 participantes que aceitaram o 
desafio de mais um ACANAC, ocupando os seus 
lugares na grande aventura de um acampamento 
que promete mais uma vez, ficar na história da 
FNA.

Depois de um primeiro dia que começou bem cedo, 
com a chegada dos primeiros participantes, a noite 
trouxe o primeiro grande momento de partilha, com 
a cerimónia de abertura, ficando a cargo do Presidente Nacional da FNA, Jorge Caria e do 
Presidente Regional da FNA da Região de Setúbal, Manuel José Sousa Dias, a tradicional 
machada que, simbolicamente, marcou o arranque da atividade.

Na cerimónia, destacaram-se as palavras do Presidente Nacional, Jorge Caria e do 
Assistente Nacional, Pe. Joaquim da Nazaré Domingos, que desafiou os fraternos “a seguir 
pelos caminhos que seguiu S. Nuno” numa viagem de “espiritualidade profundamente 
cristã”.

Na animação não podia faltar o Fogo de Conselho, que contou com o entusiasmo do 
animador de serviço, o fraterno Tony Pinheiro do Núcleo do Algueirão Região de Lisboa, e a 
contribuição dos elementos dos subcampos, Santo Condestável e Mestre de Avis, assim 
como a colaboração de outros participantes do ACANAC. 
 
Baden Powell um dia afirmou a sua certeza de que “Deus nos colocou nesta terra de tantas 
belezas para que sejamos felizes”. Na Serra da Arrábida vamos ser felizes juntos.

1º Dia inauguração - abertura decampo
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Fogo de Conselho venham mais dois!

E o primeiro dia chegou ao fim… 

Animador o Fraterno
António Pinheiro
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PETISCOS SOLARES capítulo I

A energia solar é uma fonte de energia 
renovável que permite a conversão de energía 
térmica de forma descentralizada, autónoma e 
sustentável em aplicações de utilidade direta à 
escala humana como o aquecimento de água, a 
secagem de produtos e a cocção de alimentos. 
Na óptica do utilizador, quer o funcionamento, 
as vantagens e beneficios das tecnologías 
solares, podem ser melhor compreendidos, 
através duma abordagem prática e funcional em 
ambiente de oficina experimental que começou 
a funcionar já neste dia 1 do VIII ACANAC.
 
A Equipa Solar foi visitada por muitos fraternos, nacionais e espanhóis, todos na expetativa 
de descobrirem aquilo que se estava a passar com os fornos e fogões a energia solar. 
Entretanto, já experimentámos assar maçãs, fazer café e preparar uns bolinhos d'Avó, tudo 
com grande satisfação para quem provou, ou só mirou ou até repetiu ... Em termos de 
energia solar e para aqueles que gostam de saber destas coisas, a radiação solar medida 
em campo à hora do almoço era de 920 W/m2 e a temperatura atingida no forno solar foi de 
140º C.

Entretanto neste dia 2 tudo se conjugou para um dia de demonstrações de cozinha solar 
com um Menu de degustação com entradas, prato principal e sobremesas, com destaque 
para uma "primeira" em campo - a Bola de Berlim !! - tudo cozinhados para demonstração 
das possibilidades da utilização desta tecnologia no dia-a-dia de um acampamento escuta. 
Ainda alguém passou e até ficou admirado com o frio que é possível fazer com o Sol.

A conclusão do Menu Solar neste dia 2 de demonstração aponta para que amanhã dia 3 e 
dia de Atelier, tudo se conjuge para se experimentar e construir modelos de fornos solares 
práticos e simplificados. Mas isso, será outra história. Para amanhã, 

A Equipa Solar convida !

EQUIPA SOLAR NO ACANAC
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Momentos do ACANAC...

Pórtico do ACANAC

Armando Cordeiro do Núcleo da 
Baixa da Banheira Região de 
Setúbal com a sua equipa 
composta com elementos da 
Região de Setúbal e da Região de 
Lisboa, tomou a seu cargo esta 
tão nobre iniciativa de largos dias 
de trabalho, mas com muita dedicação, aplicando 
assim todas as técnicas para que no final desse 
lugar a esta entrada de campo com acesso a 
todos os sub-campos.
Todos estamos reconhecidos pelo rico trabalho 
que marcará no futuro a imagem da passagem 
deste ACANAC da FNA 2015 neste campo 
escutista do CNE.

Serviço de Alimentação no ACANAC

Com muita animação mas com 
concentração máxima e eficácia ao 
mais alto nível, a equipa responsável 
pela alimentação quer deixar todos os 
part ic ipantes no acampamento 
deliciados com as diversas relíquias 
gastronómicas. 

Errata

Por lapso o Chefe do Sub-campo Aljubarrota não é o 
Fraterno João Pena, mas sim o Fraterno Pedro Pena



Rostos do ACANAC
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