“E Deus viu que isto era bom”
A noite caía calma e sorrateiramente. No firmamento, as estrelas iam surgindo como se uma mão
mágica as fosse revelando, deixando que o seu brilho, mesmo distante, não se perdesse. Por
entre as copas das árvores, e o piar longínquo de uma coruja, a brisa ia sussurrando histórias
que o vento norte um dia lhe contara, deixando no ar um aroma encantado a pinheiro e alfazema.
Sentados à volta de uma fogueira, enquanto o calor do fogo levava para longe as agruras do dia,
4 jovens aguardavam: um sonho recente tinha-os trazido até ali, pois o Espírito do Planeta tinha
para eles uma missão.
"Olhem à vossa volta!" – sussurrou o Espírito do Planeta - "Imaginem, por breves instantes, que é
possível viajar no tempo e recuar até ao momento em que Deus criou o mundo, quando a terra
era informe e vazia e as trevas cobriam o abismo...!
Para quem se destina? Dirigentes e adultos
Horário: aberto 24 horas

Tenda Ana Terra
Encontros | reuniões informais
Espaço para reuniões informais, disponível com bancos e mesas, local para carregamentos de
computadores, telemóveis, etc., música ambiente.

Tenda Maria Brisa
Jogos tradicionais
Local de convívio com jogos de tabuleiro, malha, petanca e muitos outros. Torneios diários!

Tenda Pedro Águas
Relaxamento
Puffs, redes de descanso, música relaxante e oportunidade para massagens de relaxamento

Tenda Kiko Fogueira
Biblioteca | reflexão | partilha
Espaço com imprensa nacional diária, música ambiente, projeção de filmes temáticos [sessões:
10h00, 16h00 e 22h00].

Arraial - Arena Principal
Encontro / bar / convívio
Serviço de bar permanente (cf horário) com noites temáticas das 22h00 às 02h00.
Café, chá, relax e cultura das 02h00 às 06h00.

Para mais informações contacta-nos através do email eden(at)acanac2017.pt
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