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A Direção Nacional da FNA e a Região de Setúbal dão as 
Boas Vindas a todos os participantes nesta Grande 
Atividade, VIII Acampamento Nacional da FNA 2015 e 
Comemorações do 60º Aniversário da Fraternidade de Nuno 
Álvares. Desejamos a todos os Associados e familiares  
uma boa estadia dentro de um ambiente de boa disposição, 
partilha e amizade neste convívio de Escuteiros Adultos.
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“Permanecendo com Ele em Oração”

1. O Caminho em família

Seguindo as palavras do Papa Francisco aos Escuteiros Adultos, surge 

em primeiro lugar o desafio para “abrir caminho em família”. Hoje, dia 

do começo do ACANAC, vamos contemplar, de um modo especial, a 

família e rezar por ela.

S. Nuno casou aos 16 anos, constituindo família. No seu casamento 

nasceram três filhos. Ele foi modelo de marido e de pai. Somos 

convidados a seguir os seus caminhos enquanto família.

A família cristã é “comunidade de vida e de amor”. É o lugar primário da 

educação e lugar de vocação e vocações: à vida, ao matrimónio, ao 

ministério. O diálogo entre os cônjuges, e entre pais e filhos é muito 

importante.

Rezemos pelas famílias: a família constituída pelo casal e por pais e 

filhos; e a família FNA, para que sejamos verdadeira família de 

baptizados e confirmados na fé, vivendo em Igreja.

                     Oração da Paz (S. Francisco)
Senhor:
Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.
Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,
Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.
Onde houver Discórdia, que eu leve a União.
Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.
Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver Desespero, que eu leve a 
Esperança.
Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.
Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,
fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna!
Amém.
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EQUIPA SOLAR no ACANAC

Tendo este ACANAC o maravilhoso cenário do 
parque natural da Arrábida como pano de fundo, 
surgiu a ideia de apresentar ao ”vivo-e-a-cores” 
o projeto ALDEIA GLOBAL - Acampamento 
autossustentável, oriundo da Região de Lisboa 
em 2014 e acompanhado desde então pelo 
Departamento Nacional de Ambiente. Deste 
projeto surgiu o desafio da Cozinha Solar 
durante todo o ACANAC. E, é para explicar e 
demonstrar este conceito sustentável e ecológico a qualquer escuteiro em campo, 
que vai estar de serviço uma Equipa Solar, localizada na Arena do Hélio.

O desafio consiste em utilizar e desfrutar da energia solar, através de fornos, 
fogões e lanternas solares em substituição dos tradicionais fogões e petromaxes 

com garrafa de gás, na procura de 
alternativa menos poluente, sustentável e 
segura na confeção de refeições e na 
iluminação em tenda. Vão ser usados no 
atelier de Cozinha Solar, modelos técnicos 
de linha Pro e modelos de autoconstrução 
de linha Scout, por exemplo com painéis 
ou caixas de cartão, rolhas de cortiça e folha 
de alumínio.

Quer em caixa fechada, num painel refletor 
ou num prato parabólico, o desafio 
apresentado aos escuteiros é reduzir a 

nossa Pégada Ecológica Coletiva deixada neste ACANAC, experimentando ou 
degustando o que for cozinhado nos fornos e fogões solares, desde as receitas 
mais simples às mais elaboradas habituais em acampamentos, demorada e 
saborosamente confecionadas com o calor do Sol.

Cada vez mais a utilização da cozinha solar pode ser uma alternativa de cocção 
sustentável e nutritiva, aliada à educação para as energias renováveis, 
acessível para crianças, jovens e adultos, principalmente escuteiros em atividade. 
Estes equipamentos solares podem ser usados em 
casas isoladas em países desenvolvidos ou em zonas 
com populações confrontadas com carências de energia 
por via da desflorestação e da deserteficação e 
fustigadas por conflitos regionais.

A Equipa Solar ficará radiante com a tua visita !



Atividades durante o ACANAC
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ATIVIDADE “ ”
A  atividade  de  ARDF  (Amateur  Radio  Direction  Finding)  é  um  jogo  de  pista  
utilizando equipamentos e as frequências de rádio, tipo caça à raposa. 
A  mesma  será  realizada  dentro  do  campo  CEADA,  onde  os  participantes  vão  utilizar 
equipamentos de rádio para localizar determinados objetos interagindo com o meio 
ambiente. 

JOGO DA RAPOSA

O Departamento Nacional de Radioescutismo vai ativar a Base Nacional CR6FNA no 
ACANAC, vamos estar contactáveis com outras estações de amadores e escOUteiros. Vai 
ser possível a transmissão de mensagens com outros escOUteiros, pelos participantes no 
ACANAC, por isso convém que cada um comece a elaborar os textos pessoais para serem 
transmitidos.
Vão ser realizados mais dois tipos de atividades relacionando o Meio Ambiente e o 
Radioescutismo, o SOTA (mais informação em: 

/2015/07/mas-afinal-o-que-e-o-summits-on-air.html) e o 
Jogo de Caça à Raposa ou ARDF (mais informação em: 

 esta última atividade que conta com a 
colaboração da AMRAD - Associação Portuguesa de Amadores de Rádio para 
Investigação, Educação e Desenvolvimento.

http://fna-departamento-
radioescutismo.blogspot.pt

http://www.amrad.pt/ardf-em-
portugal-uma-actividade-que-nao-vinga/ ,)

Mas afinal... O que é o Summits On The Air mais conhecido por: 

é um programa de operação de rádio amador.

O seu objetivo principal é incentivar a operação de rádio a partir de locais montanhosos 
s e m  r e c u r s o  a  e n e r g i a s  
convencionais.
Desta forma combinam-se o meio 
ambiente, o percurso pedestre 
deste a base até ao cume do monte 
ou serra com a operação de rádio. 
Por estes motivos, e em especial 
pelo primeiro, este tipo de atividade 
começou a ser muito bem acolhida 
entre escuteiros. 

Este tipo de atividade teve bastante 
aceitação e participação no último 
acampamento regional ACARTEJO 
(Setúbal e Lisboa).

O SOTA 

Fogos de Conselho terão sempre lugar todas as noites como momento 
de convívio, alegria e boa disposição . Os participantes poderão assim pensar 
e/ou preparar previamente as peças a apresentar. As peças serão 
apresentadas em equipa, que serão constituídas por vários 
Núcleos, de forma a totalizarem uma quantidade uniforme de 
pessoas.



Direção Nacional

Sousa Dias

Eduardo Baptista

Quim Bonito

Acompanhamento de Estrangeiros

António Fontinha

 Segurança:

 Internacional:

 Coordenação geral:

 Atividades:
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Equipa de Trabalho do VIII ACANAC

DR. Daniel Baptista

 Saúde:

Equipa:

Anibal Tagarroso, Ana Mafalda 
Correia, Henrique de Ahumada, 
João Pena, Antonio Pinheiro.



 Alimentação:

Logistica:

- Infra-Estrturas - Transporte 
- Higiene e Saneamento

 Chefes dos Sub-Campos

Equipa de Trabalho do VIII ACANAC
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Aparicio Soares

Sousa Dias

Campo Mestre de Avis
Domingos Macedo

Campo Aljubarrota
João Pena

Campo Conde de Arraiolos
Francisco Pinheiro

Campo Carmelita 
João Policarpo

Equipa:
Fernanda Santos, Ana Dias, Eduarda Campos, 
José Folques, Jorge Farinha, José da Viola, 
Nuno Silva, José Anastácio, Lídia, António José, 
Dinora Sá.

Equipa:
Fernando Diniz, Francisco Alface,
Aires Saraiva, Armando Cordeiro.

Campo Santo Condestável
Nuno Gonçalves



Domingos Leal do Paço

Duarte
Lopes

Fátima 
Meireles

António Pinheiro

Jornal de Campo “O ROAZ” Distribuição

André Maciel

 Celebração Eucarística - animação:

João
Gomez

José
Baptista

 Comunicção e Imagem:

Internet / Multimédia - Fotografia

Duarte Lopes

Jornalista
Reporter

Fotográfico
Reporter

Fotográfico
Reporter

Fotográfico

Equipa de Trabalho do VIII ACANAC

Jornal de Campo “O ROAZ” Edição
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Aproveitando o facto de estarmos perante dois acontecimentos 
extraordinários, o nosso VIII ACANAC e neste local tão maravilhoso do 
Parque Natural da Serra da Arrábida, a organização vai levar a efeito 
um concurso de fotografia durante este Acampamento, no qual 
poderão participar todos os inscritos no evento. Apenas serão válidas 
as fotos tiradas comprovadamente durante as atividades do ACANAC, 
sobretudo as que consigam integrar o Parque Natural, sítios de visitas e 
do próprio Campo.
As fotos concorrentes serão entregues na redação do Jornal de Campo “O ROAZ” até ao 
final do acampamento em suporte digital ou enviadas por e-mail para 

, ficando assim sujeitas a apreciação da equipa da Comunicação do VIII 
ACANAC. Será feita uma seleção das melhores fotos a concurso que farão parte de uma 
apresentação que será enviada para colocação no BLOG Nacional e apresentada num 
próximo encontro Nacional, seja no Conselho Nacional, seja noutro. Fará parte também do 
CD que será feito do VIII ACANAC 2015 Setúbal.

multimedia-nac@fna-
escuteiros.org

Concurso de Fotografia

Cartão de Identificação no ACANAC

Como costume, ansiado por muitos, iremos fazer reportagem em fotos de todas as 
atividades, assim como a coleção de todos os Jornais de Campo “ O ROAZ” digital a cores, 
incluindo uma edição especial da Cerimónia de encerramento e apresentação das 
melhores fotos do Concurso de fotografia decorrido nos dias do ACANAC.
A encomenda será feita no “ Espaço do Refeitório” de campo ou na Secretaria e Redação do 
Jornal de Campo “ ROAZ” na Cabana de BP. Reserva já o teu exemplar, preenche a ficha e 
entrega, pois a edição é limitada às encomendas.   A entrega dos DVD encomendados, 
será feita pelo correio, logo que estejam gravados sob responsabilidade da Direção 
Nacional – Comunicação e Imagem.

DVD com fotos do ACANAC
Por 5,00€ ECOMENDA JÁ ECOMENDA JÁ

IMPORTANTE

Deves usar o cartão colocado ao pescoço junto ao lenço 
do ACANAC.

Todos os participantes têm um cartão de identificação com 
seu nome gravado, que deve ser sempre usado, e que 
validará as refeições. 

- Uniforme completo para utilizar na Cerimónia de Abertura (quinta-feira) e na Eucaristia  
Cerimónia de Encerramento (Domingo).
- A T-shirt ofiecial do ACANAC será para usar durante o dia de Sábado. Nos outros dias 
cada um utiliza as T-shirts que quiser mas recomendamos que escolham motivos 
escutistas.

A Imagem da FNA depende de todos, somos 

Recomendações importantes
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