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“Permanecendo com Ele em Oração”

5. O caminho na Cidade 

“Abrir caminho na cidade” significa também confiar e pedir o auxílio de 

Nossa Senhora, Santa Maria Mãe dos Escutas. O Papa convida-nos a 

dirigir a nossa oração a Maria, mãe de Cristo, pedindo a Luz da Fé. Ela 

ensina-nos a testemunhar com simplicidade e humildade o amor de Jesus 

por todas as pessoas.

S. Nuno nutria um amor e uma devoção muito grade por Nossa Senhora, 

era assíduo à oração mariana. Como religioso, escolheu o nome de Frei 

Nuno de Santa Maria. Colocou-se sob a especial protecção de Nossa 

Senhora com o título de Nossa Senhora do Carmo. 

Rezemos, a Deus Santíssima Trindade, pela intercessão de Maria.

 Oração a Maria pedindo a Luz da Fé (Papa Francisco)

Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. 

Abri o nosso ouvido à Palavra, 

para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. 

Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, 

saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. 

Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, 

para podermos tocá-Lo com a fé. 

Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, 

a crer no seu amor, 

sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, 

quando a  nossa fé é chamada a amadurecer. 

Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado.

Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. 

Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, 

para que Ele seja luz no nosso caminho. 

E que esta luz da fé cresça sempre em nós 

até chegar aquele dia sem ocaso 

que é o próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. 

                  Amen.
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O segundo dia do ACANAC foi longo, começando logo de madrugada para os que 
participaram da primeira atividade SOTA, tendo se realizado ainda as saídas de campo a 
Setúbal e Palmela. 
Assim, enquanto um grupo de fraternos caminhava em direção a um nascer do sol visto do 
Alto do Formosinho, o topo da Serra da Arrábida, outros seguiram para um conjunto de 
visitas pelos principais pontos de interesse locais.
O monumento ao poeta Bocage, o Convento de Jesus, o Moinho da Maré, a Fábrica da 
Pólvora e o Santuário de Cristo Rei, foram alguns dos espaços que fizeram parte do roteiro 
daqueles que quiserem conhecer melhor a região anfitriã do Acampamento Nacional. 
O convívio, o Espírito Escutista e a amizade também voltaram a estar bem presentes 
ontem, um dia que terminou com a lua bem cheia no céu e muita animação no palco do Fogo 
de Conselho, que, mais uma vez, contou com os contributos dos fraternos integrados nos 
diversos sub-campos.  

Dia 2, dia de subir a Serra e conhecer a Região
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Tal como aconteceu nos dois últimos Acmpamentos Nacionais, “nuestros hermanos” da 
Associação Viejos Lobos "Cruz del Sur", de Cádiz (Espanha), voltaram a marcar presença 
no VIII Acampamento Nacional da FNA, com um contingente de 17 participantes que 
testemunhou a ligação cada vez mais forte entre as duas associações.
 “Em Espanha não se fazem atividades 
Nacionais, apenas Regionais, por isso as 
diferenças são muitíssimas”, explicou 
Estefanía González, líder do grupo de 
espanhóis que partilhou o espírito fraterno 
e vivem com a mesma intensidade a 
aventura do VIII ACANAC.
Apesar de todo esforço feito para 
participar na atividade, que envolve 
muitos quilómetros de viagem e custos 
bastante elevados, os escuteiros do país 
vizinho repetem a experiência de 2009 
com satisfação, por que são sempre 
“muito bem recebidos”.
Ainda o acampamento ia a meio ia a satisfação era bem visível nas palavras de Estefânia 
Gonzalez, que desde logo deixou a garantia que no ACANAC de 2018 da FNA a região de 
Cádiz voltará e, quem sabe, com um contingente ainda maior.
 

E… “que viva España”!!

Fogo de Conselho venha mais um!
O Fogo de Conselho tem sempre lugar todas as noites 
como momento de convívio, alegria e boa disposição.
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Dia primeiro de agosto, manhã solarenga no VIII 
ACANAC, muito convidativa para a realização de 
um “atelier” de cozinha solar no ponto mais alto do 
campo.
Após uma noite tranquila de merecido descanso 
(tirando os mosquitos) e recompostos por um 
reconfortante pequeno-almoço, demos início aos 
trabalhos no campo da Equipa Solar.
Mais de trinta irmãos fraternos juntaram-se para 
utilizar um recurso natural que está disponível de 

forma gratuita, que não polui e não se esgota, 
a energia do astro rei o SOL.
Foram criadas duas equipas, uma para a 
área das construções e uma outra para a 
cozinha solar. A primeira dedicou o seu 
trabalho à elaboração de fornos solares 
construídos a partir de materiais simples e 
alguns reciclados. A segunda equipa 
recorrendo apenas à utilização dos fornos 
solares, previamente instalados em campo, 
confecionou uma requintada e completa 
ementa composta por pão com chouriço, 

sopa de agrião, esparguete com cogumelos, pizas, bolinhos de cocô e um bolo de 
amêndoa com uva.
Utilizando apenas a energia solar, sem custos energéticos, totalmente renováveis, foi 
possível confecionar uma refeição de elevada qualidade tivemos a possibilidade de 
aprender a utilizar os recursos naturais de uma forma útil sem destruir o melhor que a 
natureza nos oferece. 
Um momento verdadeiro de prática escutista que nos deixou a todos muito satisfeitos.
Durante o dia de hoje foram vários os irmãos que passaram no campo da Equipa Solar para 
partilhar estes momentos de grande aprendizagem e partilha. 

Aqui ficam alguns testemunhos;
Conceição Sousa- Brito; 
Atividade que me encheu em pleno, aprendi coisas novas que não sabia que se podia fazer 
com recurso a estas tecnologias. A sopa de agrião estava ótima.
Sandra Barros - Delães;

Gostei muito de ajudar a fazer 
pão com chouriço. Foi ao 
forno e cozeu rápido e ficou 
muito saboroso.
José Batista- Santa Catarina;
A arte e o engenho de 
absorver o sol num forno solar 
construído por nós.
Célia – Algueirão;

Todos juntos, com muita 
energia … construindo um 
planeta melhor.



6

Feira de trocas e Ateliers

Mais de um ano de trabalho para garantir quatro dias vividos a 100 por cento

Preparar o espaço do Centro de Educação Ambiental 
da Arrábida (CEADA) para o Acampamento Nacional foi 
uma tarefa árdua que durante mais de um ano 
empenhou muitas pessoas num único objetivo: garantir 
que as infraestruturas fossem capazes de responder ao 
desafio de uma organização pensada para 250 
pessoas.
O ACANAC “roubou” muito tempo livre a dezenas de 
voluntários da FNA que puseram um pouco de si, do seu 
trabalho, dedicação e suor, em vários projetos, entre os 
quais a requalificação e remodelação de toda a rede 
elétrica e de canalização, a construção de casas de 
banho, balneários e a criação do pórtico principal do 
campo.
Para a maioria dos participantes, muito do trabalho feito 
pode passar ao lado, mas para o Fraterno Aparício 
Soares, foi um desafio enorme, “uma logística pesada 
mas feita com muita vontade”. “Os planos eram muito ambiciosos, as condições técnicas 
eram complexas e houve uma altura em que faltou pessoas para nos darem apoio, apesar 
de termos contado com uma grande ajuda da Região de Lisboa”, explicou o Fraterno do 
Núcleo da Baixa da Banheira.
O responsável pela parte logística de preparação do CEADA para o VIII ACANAC 
reconhece que apenas foi possível realizar “metade dos objetivos” traçados inicialmente, 
ainda assim, para todos os que participaram na “caminhada” de mais de um ano que contou 
com “algumas pedras que foram difíceis de transpor”, o sentimento só pode ser de dever 
cumprido.
É exactamente o legado que fica em campo que constitui a boa ação coletiva do 
Acampamento Nacional, um projeto que o Fraterno Aparício Soares adianta que será 
concluído com o desenvolvimento de mais ações de voluntariado da FNA no espaço da 
Serra da Arrábida.

Logística - Responsável - Aparício Soares 

Momento de convívio e partilha de coleções
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Rostos do ACANAC
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Rostos do ACANAC
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