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7 e 7 são 14 com mais 7 faz 21!
Um Mundo criado por Deus em 7 dias. 

E tu? Pronto para criares um Mundo Novo em 7 dias? 
Queremos que faças parte dos Construtores do Amanhã, 

Estás pronto para esta aventura?

Sugestões de ementas
Não queremos que te sintas perdido na hora de cozinhares neste ACANAC 

e, por isso, trazemos-te sugestões do que podes confecionar 
com os alimentos que terás à tua disposição na mercearia da Moura.

Vê todas as receitas que temos para ti aqui!

 

https://drive.google.com/file/d/1uh3jHo1QMbHvf1jJeutB_cDcI51R2Tsr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uh3jHo1QMbHvf1jJeutB_cDcI51R2Tsr/view?usp=sharing


Hino do 24.º ACANAC
Com o título «Construtores do Amanhã», 

e autoria do Agr. 1354 S. Julião da Barra, da Região de Lisboa, 
o hino do 24.º ACANAC está pronto para que todos o possam aprender. 

Pega na guitarra, afina a voz, junta o teu agrupamento!

Todos prontos para cantar? Descarrega aqui os acordes do hino!

https://drive.google.com/file/d/1mYxHxZSEMj3ZiAjBvW4npZq4gaVBllKE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=rJTb2koJ4aM
https://drive.google.com/file/d/1mYxHxZSEMj3ZiAjBvW4npZq4gaVBllKE/view?usp=sharing


Recomendações Caminhadas
Não queremos que te esqueças dos essenciais na tua mochila de acampamento. 

Deixamos-te dicas do que precisas para este ACANAC.

Descarrega aqui a ficha de todas as recomendações.

https://drive.google.com/file/d/1tssJgwuiA3UN0fSM-ZQiYD0H02bCk4lz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tssJgwuiA3UN0fSM-ZQiYD0H02bCk4lz/view?usp=sharing


Vida em campo
A Quinta da Boa Semente espera por ti na Aldeia de Ombú. 

Até lá vai partilhando contigo algumas das 
boas práticas de preparação e vivência sustentável neste ACANAC. 

Este é a terceira: VIDA EM CAMPO!

Segue este link para teres acesso 
ao documento completo da "Vida em Campo"!

https://drive.google.com/file/d/1uP1u3D7rqlLnezHA4ibnUfCtZzRTA2Rg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uP1u3D7rqlLnezHA4ibnUfCtZzRTA2Rg/view?usp=sharing


Sessões de esclarecimento
Revê no Instagram do CNE as últimas lives 

para que nenhuma informação te escape neste ACANAC.

Sabemos como és especial e que nada te escapa, por isso, 
deixamos-te uma novidade em primeira mão, 

dia 25 de julho haverá a última live antes do início da atividade 
com o tema "Só falta uma semana!".

Não percas nada e segue já o Instagram do CNE!

https://www.instagram.com/p/CgAhyZ7oML8/
https://www.instagram.com/p/CgKyoe8IRIa/
https://www.instagram.com/p/CgP7SdsoL8-/
https://www.instagram.com/escutismo/
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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