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Faltam menos de 50 dias !!!
A ser exatos, 47! 

Estás tão entusiasmado quanto nós? Espreita as novas informações que te trazemos!

VESTE-TE A RIGOR NESTE ACANAC
Sabias que neste ACANAC já vais poder entrar em campo 

com a T-shirt oficial do acampamento e levar pendurada no cinto a caneca oficial?

Chegou a hora de sentires o ACANAC na pele…

Escolhe já os produtos que queres receber em casa!

ENTRA AQUI NA LOJA ONLINE

 

https://acanac.escutismo.pt/loja/


CONSELHOS DOS CURANDEIROS DE OMBÚ
O ACANAC está quase a chegar. 

Vai ser uma experiência incrível, mas para que tudo corra da melhor forma 
e as memórias sejam as mais positivas, temos alguns conselhos para ti.

Descobre mais sobre estes conselhos aqui.

https://drive.google.com/file/d/1StaZIHP_Vj5kZHLniMoriuADCV1WovfC/view?usp=sharing


ESCUTA AQUI
O ACANAC é fonte de ansiedade e cansaço a todos os participantes, 

quer pela duração da atividade quer pelas condições climatéricas 
que se vivenciam nessa semana.

O ESCUTA AQUI é um Programa de apoio à saúde Mental 
e surge como a resposta ao alívio de alguma dessa ansiedade.

Sabe mais neste link.

ACANAC MAIS TARDE
Se já estás inscrito no STAFF 100 ou a acompanhar uma secção no ACANAC'22 

tens a possibilidade de participar no ACANAC+TARDE. 
Uma atividade onde vamos "arrumar" e desmontar o maior acampamento do país.

A atividade irá decorrer nos dias 8 a 12 de agosto! 
As inscrições já abriram e estão limitadas a 15 participantes!

Para te inscreveres, terás de o fazer pelo SIIE e tens de estar já inscrito no ACANAC! 

https://acanac.escutismo.pt/preparar/curandeiros-de-ombu/


E não te preocupes, a alimentação e o transporte de regresso a casa estão assegurados!

INSCRIÇÕES NOS SERVIÇOS
Se és médico, enfermeiro ou psicólogo, 

se tens experiência em atividades de desporto aventura, 
se tens formação de Nadador Salvador ou 

se tens experiência na dinamização de workshops, 
está nas hora de te candidatares! Faz a tua inscrição através do SIIE!

Descobre tudo aqui !

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
Revê ou vê pela primeira vez as sessões de esclarecimento 

dedicadas ao Campo da I Secção, ao Campo da III Secção, ao Campo da II Secção 
e ao Campo da IV Secção no instagram do escutismo!

Descobre que surpresas esconde a Colina da Alegria, o Prado da Coragem, 
o Monte Ousadia e a Terra da Felicidade!

https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/regulamento-acanac.pdf
https://www.instagram.com/p/Cd9IwNaIOBW/
https://www.instagram.com/p/CePKa69obs1/
https://www.instagram.com/tv/CehMCEkoJfc/?utm_source=ig_web_copy_link&fbclid=IwAR3-NZl1Qw8vrTMHINdqbkUm-w_DDltRm_pYhRmYrSGTfV_TgnQeIhmeIMM
https://www.instagram.com/tv/Cemj6QAIR1n/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/escutismo/


Sugestões NEWSNAC!
Quais os temas sobre os quais gostavas de obter mais informações na tua NEWSNAC?

Clica aqui para falares diretamente connosco!.
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