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Uma história que termina, novidades que surgem!
Não percas, isto e muito mais nesta NEWSNAC!

Acampamento Seguro
Se és Caminheiro, Candidato a Dirigente ou Dirigente, inscrito no ACANAC, esta formação é

dirigida para ti!

É uma formação totalmente online, que tem a duração de 30 minutos e, futuramente, ficará
disponível para atividades nacionais, regionais ou de núcleo.

A Formação Acampamento Seguro é obrigatória, e necessária para a tua entrada no ACANAC.

Para mais informações clica aqui.

 

https://acanac.escutismo.pt/formacao/
https://acanac.escutismo.pt/formacao/
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/04/13-cn-2022-acampamento-seguro.pdf


Hino ACANAC | Videoclipe
No dia 2 de abril, começaram as gravações para o videoclipe do hino do ACANAC, contando
com mais de 100 escuteiros, incluindo o agrupamento 1354 S. Julião da Barra, autor do hino

vencedor.

Durante este mês de abril irão decorrer mais gravações noutros locais do país e, será dada a
oportunidade a mais escuteiros de participarem neste videoclipe através do envio de pequenos

vídeos.

Foca o Futuro!
Já leste o último capítulo das missões do Foca o Futuro? Já tens disponível no site o último
capítulo e uma carta, escrita por uma das personagens que se revelará no imaginário de cada

secção.

"Hoje, escuteiros de todo o país, estão a ser chamados a serem construtores do amanhã. As
peças conquistadas ao longo desta jornada, aliadas à fraternidade que vos une, vão abrir o

Portal do Tempo e dar acesso a diferentes aventuras. Juntos, vão mais longe."

https://flordelis.escutismo.pt/videoclipe-acanac-20220404/
https://flordelis.escutismo.pt/videoclipe-acanac-20220404/
https://acanac.escutismo.pt/fim-de-pista/
https://acanac.escutismo.pt/fim-de-pista/


STAFF 100
Agarra a oportunidade de estares envolvido na construção e desenvolvimento do ACANAC 22! Se
és Caminheiro/Companheiro, Candidato a Dirigente/Dirigente tens até 30 de abril para fazeres a

tua inscrição através do SIIE.

Temos para te oferecer um programa e espaços exclusivos, para que possas viver
verdadeiramente uma aventura!

Vê aqui como fazer a tua inscrição e vem ser STAFF 100!

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

Clica aqui para falares diretamente connosco!.

https://acanac.escutismo.pt/vale-do-compromisso/
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/inscricoes-servicos-tutorial.pdf
https://acanac.escutismo.pt/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/inscricoes-servicos-tutorial.pdf
https://acanac.escutismo.pt/vale-do-compromisso/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflVzOsC-TsF-4WckegRGrIraHZd8BBCgJWp4pm8fUEuonngw/viewform
https://forms.gle/3y7K3F5evhxNfuzQ9
https://acanac.escutismo.pt/foca-o-futuro/
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