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Mensagem aos Dirigentes
Caros Dirigentes,

Este ano escutista é especial, pois é ano de ACANAC, a Grande Festa do CNE. O XXIII ACANAC
pretende ser um momento de encontro, partilha e colaboração entre todos os associados e
dirigentes de todo o país.
Este documento pretende ser uma ajuda para melhor organizarem e prepararem as vossas
Comunidades e Frotas.
O CNE já está mobilizado em torno deste grande acontecimento, sendo que só em pré-inscrições
já ultrapassámos os inscritos do ACANAC anterior.... e novidade das novidades, de acordo com os
inscritos, o Campo dos Pioneiros e Marinheiros será o maior!
Também este Campo assumirá e viverá o Imaginário do ACANAC. Enviamos em anexo o
documento que resume o imaginário que é proposto para o Campo da III. Este imaginário só
consegue ser proveitoso se for vivido também antecipadamente nas Comunidades, pelo que
propomos que todo o tempo vivido em Comunidade até ao ACANAC tenha como linha condutora
este imaginário.
Assim, o papel das equipas de animação é fundamental para garantir que estas dinâmicas sejam
enriquecedoras e que possam ser também motor do desenvolvimento e progresso dos pioneiros.
Contamos convosco.
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1. Imaginário
O Imaginário do ACANAC 2017 para o Campo dos Pioneiros e Marinheiros pretende ser acima de
tudo uma oportunidade educativa para transmissão da mística e simbologia da secção. Tendo como
base quatro personagens relacionadas com os 4 elementos: Ana Terra, Kiko Fogueira, Pedro Águas
e Maria Brisa.
O grande objetivo e o grande desafio aqui lançado, é que cada Pioneiro presente neste ACANAC
queira também ele, ser um PIONEIRO INOVADOR no seu tempo, protegendo a sua Casa Comum.
Tendo em conta a necessidade de crescimento em diversas áreas, bem como a pluralidade de
gostos e personalidades existentes, serão trabalhados os valores associados a cada Elemento, dos
quais as personagens escolhidas serão representativas.
JUSTO
LIBERDADE

AR

PACÍFICO
PAZ

INCLUSIVO
ACOLHIMENTO

ÁGUA

LIVRE
AUDÁCIA

DEUS

TERRA

FOGO

AU

Para melhor contextualizar esta relação entre os elementos, os valores e as personagens, deixamos
uma breve nota biográfica de cada um:
- Maria Brisa adora praticar todo o tipo de desporto ao ar livre e gosta de estudar física e
matemática. Apesar de ter um temperamento forte no sentido de dar a conhecer a sua opinião, esta
jovem demonstra muita serenidade na altura de tomar decisões, sonha em acabar com as
desigualdades no mundo e está sempre pronta a envolver-se em grupos que lutam por diversas
causas sociais. Justiça e liberdade.
A atividade da Maria Brisa é Radikar (Atividades Radicais).

5

XXIII ACANAC 2017 – Pioneiros e Marinheiros | Apoio à preparação

- Pedro Águas é um estudante de biologia marinha e conhece profundamente os vários
ecossistemas dos oceanos do planeta, nos tempos livres gosta de inventar mecanismos para
economizar água e torná-la potável e acessível nas várias regiões do mundo, enquanto fonte de
vida. Deslumbra-se sempre com a beleza das paisagens que encontra.
A atividade do Pedro Águas é Akuar (Atividades Náuticas).
- Ana Terra é uma jovem estudante com uma paixão incrível por tudo o que é ambiental, ela está
disposta a fazer qualquer coisa ao seu alcance para salvar a nossa fauna e flora. Defensora da
"agricultura orgânica", também chamada de sustentável ou de subsistência, considera que a melhor
forma de acabar com a pobreza reside na produção de leguminosas, pois vê neste alimento apenas
benefícios e nenhum risco à saúde humana. Sabe bem que é inseparável cuidar da terra e cuidar
dos pobres.
A atividade da Ana Terra é Trylhar (Raide e Orientação).
- Kiko Fogueira é um jovem inteligente, bem-humorado e impulsivo que adora tocar violoncelo
e ler. Ele é o mais intelectual dos quatro adolescentes e um acérrimo defensor dos direitos humanos,
de uma organização mais justa da política, sonha com o modo de conseguir acabar com a violência
infantil e respetiva educação de qualidade.
A atividade do Kiko Fogueira é Xhamar (Jogo de Vila nas aldeias históricas).

1.1. Desafios
1.º Momento - Contem Comigo
Contextualização: Divulgação de um vídeo que percorrerá a história do Planeta terra, referindo a
criação de Deus, passando pela referência de grandes inovadores, na sua época.
No final fica o convite aos Pioneiros e Marinheiros para serem eles também inovadores na
atualidade, pois o "Espírito do Planeta", precisa de cada um, para salvar o nosso planeta, a nossa
“Casa Comum” das muitas agressões lhes temos feito nos últimos tempos, como se de um enorme
depósito de lixo se tratasse... Mas a nossa "Casa Comum" é o Lar de cada um nós, o Lar que nos
foi entregue por Deus, nosso criador, para podermos ser Felizes.
Envio de uma carta dirigida aos Pioneiros e Marinheiros, na qual se faz a contextualização temática
e serão lançados os desafios, para a comunidade.
Desafio: E tu? Queres ser o Pioneiro da Atualidade? Então: INOVA!
Tarefa: Enviar uma prova do compromisso de toda a Comunidade ou Frota. Esta tarefa pode ser
realizada num momento de lançamento do empreendimento ou outra atividade e poderá constar de
uma Foto / Vídeo no qual estejam todos os que aceitem este desafio, mesmo aqueles que não
possam estar no ACANAC. Deverá ser enviado para o correio eletrónico pioneiros@acanac2017.pt
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2.º Momento - Conhecer Mais e fazer a Diferença
Onde: Na Comunidade ou Frota do Agrupamento
Tarefa: Preparar um Empreendimento ou Cruzeiro no qual consigam aprofundar os 4 elementos e
as agressões a eles associadas. Podem seguir os seguintes passos, com o apoio da equipa de
animação da Comunidade ou Frota:
- Observar de que forma estes 4 elementos estão associados a comportamentos humanos
que têm de ser corrigidos;
- Fazer um projeto de Empreendimento ou Cruzeiro em equipa / equipagem que tenha como
objetivo identificar e intervir concretamente para corrigir comportamentos ambientalmente
reprováveis. Este deve ter ações para combater os comportamentos errados associados aos
4 elementos.
- Participar na eleição do melhor Empreendimento ou Cruzeiro na Comunidade ou Frota, e
após a eleição, enriquecê-lo com propostas de outros empreendimentos não eleitos;
- Executar o Empreendimento ou Cruzeiro.
Desafio: Mostra que tens potencial! E conseguirás ser um PIONEIRO INOVADOR…

3.º Momento - Mostrar que Sou Capaz
Onde: Local em Comunidade ou Frota
Tarefa: Construir um cubo em Comunidade ou Frota, num material rígido à escolha com as
dimensões de 40cm x40cm.
Quatro das seis faces do cubo serão dedicadas a cada um dos elementos, onde deves, de forma
inovadora, inscrever ou desenhar as conquistas e intervenções que tenham conseguido na
realização do Empreendimento ou Cruzeiro que fizeram. Na outra face deve ser feita a
apresentação da Comunidade ou Frota e a face restante permanece em branco.
Este cubo deve ser dotado de um suporte num vértice e ser transportado para o ACANAC e
integrado na construção do vosso pórtico.

4.º Momento - Sei fazer Melhor
Onde: ACANAC
Tarefa: Fazer o projeto de construções de campo de forma ambientalmente sustentada. Só com
técnicas inovadoras conseguimos também nós colaborar com o "Espírito do Planeta" na construção
de uma renovada "Casa Comum". O campo no ACANAC mais inovador e ambientalmente mais
sustentável será distinguido e apresentado como exemplo.
As construções obrigatórias por Comunidade ou Frota são as seguintes: pórtico, cozinha, mesa e
oratório.
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1.2. Execução
Durante o ACANAC 2017 este imaginário será vivido como a Festa de Partilha de todos os
Empreendimentos ou Cruzeiros realizados anteriormente no sentido da proteção da Casa Comum,
e também como reforço do chamamento de cada Pioneiro como PIONEIRO INOVADOR.
Durante esta semana as diferentes atividades serão, cada uma delas associada a um Elemento, e
personificadas pelas personagens: Ana Terra – Trylhar (Raide e Orientação), Kiko Fogueira –
Xhamar (Jogo de Vilas Históricas), Pedro Águas – Akuar (Atividades Náuticas) e Maria Brisa –
Radikar (Atividades Radicais).

1.3. Enquadramento temático
Os nossos quatro jovens Ana Terra, Kiko Fogueira, Pedro Águas e Maria Brisa, cansados de verem
e sentirem tantas agressões ao planeta, nossa Casa Comum, decidiram deslocar-se para um local
afastado das grandes cidades. Um espaço onde a Natureza ainda resplandece da forma original,
tal como quando o Espírito do Planeta, o nosso Criador, no-la deu. Esse local, quase secreto chamase Idanha. Lá, o Espírito lhes ensinará os segredos da natureza e dos seus quatro elementos
básicos: Terra, Fogo, Água e Ar. Através destes elementos estes jovens aprenderiam a
compreender, respeitar, e cuidar... No entanto não era suficiente! Como conseguiriam fazer um
plano de tão larga escala, que fizesse a diferença em toda a Casa Comum?
Decidiram assim empreender uma grande missão, uma missão global... Para isso necessitariam de
ajuda, pois sozinhos não conseguiriam concretizar algo tão grandioso. E foi aí que Maria Brisa se
lembrou de inovar e utilizar as tecnologias!
- Eureka! Temos de ser mais espertos e utilizar a nosso favor estas tecnologias que, por
vezes, nos fazem tão mal! Desta vez podem salvar-nos!
Parecia que o Kiko Fogueira lhe lia a mente, saltando da cadeira em direção ao computador disse:
- Tens toda a razão, mas que estamos nós à espera para passar a palavra aos nossos
amigos para nos virem ajudar?…
Todos correram para o computador e ligaram rapidamente o Facebook para comunicar com toda a
gente... Mas do fundo da sala ouviu-se:
- Calma!!! - vindo de Ana Terra.
Todos olharam para ela e Pedro Águas perguntou:
- Calma porquê? Não há tempo a perder temos de ser muito rápidos para ajudar a nossa
Mãe Terra, não percebeste ainda?
Ana Terra respondeu:
- Eu já percebi Pedro, mas temos um problema. Os adultos já desistiram de acreditar que é
possível salvar o nosso planeta. Estão adormecidos, e comodamente ocupados. Eles não
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podem saber desta nossa missão! Primeiro temos de juntar muitos jovens, para depois lhes
fazermos ver, que se quisermos todos juntos e com a ajuda do Espírito do Planeta,
conseguiremos cuidar da nossa Casa Comum.
Pedro Águas disse:
- Tens razão, não me tinha lembrado desse problema!
Mais uma vez Maria Brisa teve uma ideia brilhante e disse:
- Já sei! Vamos convidar os nossos amigos! E eles convidam os amigos deles para virem
todos acampar connosco em Idanha. Aqui existe espaço suficiente para ficarmos bem
instalados durante uma semana, que é tempo suficiente para arranjarmos uma estratégia e
descobrirmos como podemos salvar a nossa Casa Comum.
Todos sorriram e começaram a passar a palavra. Em poucos minutos já tinham 100 amigos que
aceitaram o convite e depois de umas horas esse número já tinha quadruplicado.
Com esta velocidade de adesão ao acampamento era hora de preparem as atividades que iriam
ajudar na estratégia para alcançarem o seu grande objetivo…
A velocidade de adesão ao acampamento excedeu as expetativas! Os nossos amigos já têm mais
de 5000 para os ajudarem na sua grande missão, uma missão global... cuidar da Casa Comum!
O Pedro Águas foi o primeiro a saber o que iria fazer. Quando chegou a Idanha ficou fascinado e
deparou-se com um paraíso, um espaço secreto onde não existe poluição, uma visão que não tinha
há muito tempo.
Perante tamanha beleza, quis, desde logo deitar mãos à obra. Pensou imediatamente em aproveitar
a imensidão de água para proporcionar conhecimentos e experiências a todos os que o iriam
acompanhar. Ele teve a certeza que conseguiria criar, com os seus amigos, uma rede de jovens
serenos, pacíficos e calmos com uma vontade imensa de respeitar a Casa Comum. Todos
pretenderiam criar uma rede sustentável num espírito de paz no local onde todos habitam.
A Ana Terra é uma jovem destemida, com uma grande paixão por toda a Natureza. Decidiu percorrer
os espaços envolventes de Idanha e recolher toda a informação possível. Ela sabe que é preciso
mudar muitos comportamentos, para se conseguir uma agricultura sustentável e para proteger e
recuperar todas as formas de vida na terra. Sabia que não seria tarefa fácil, pois é preciso muita
atenção, ser bom observador e conhecer métodos de orientação, para percorrer os diferentes
caminhos e não se perder. A Ana é reconhecida por todos como muito respeitadora, adora acolher
os outros no sentido de todos serem bem integrados e possam trabalhar para o bem comum.
A Maria Brisa decidiu fazer uma visita ao local onde ficarão a acampar e perceber se conseguiriam
ficar lá todos bem instalados. Foi nessa visita que decidiu o que iriam fazer nesta semana. Concluiu
que não será preciso ir longe para que todos compreendam a importância da liberdade e da justiça,
tal como a vivência sem desigualdades numa comunidade sustentável. Será mesmo ali, no local do
acampamento, que todos irão sentir a sua brisa refrescante na cara, uma brisa de liberdade e ouvir
os segredos que ele tem para dizer! Vai por todos voar ao sabor da sua Brisa de novas ideias!
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O Kiko Fogueira que é destemido e audaz, decidiu que também era importante ir junto dos adultos.
Claro que não iriam contar tudo o que andavam a fazer, mas poderiam observá-los e deixar-lhes
um pequeno apelo, para que, quando fossem para as suas casas, levassem dentro de si um
bichinho de curiosidade sobre estes assuntos de proteção da Casa Comum. Decidiu assim, ir às
aldeias vizinhas reconhecer os bons comportamentos e projetar, com os bens disponíveis, novas
estratégias para salvar a Casa Comum. O Kiko sabia que os amigos que iriam acompanhá-lo eram
igualmente destemidos e adoravam grandes aventuras. Iam fazer um grupo e peras! Estava ansioso
pela chegada desse grande dia...
Os nossos 4 Inovadores continuam em busca de novas e diversificadas formas para a resolução
das questões sobre a sustentabilidade e a proteção da Casa Comum. Muitos de vós já responderam
aos seus apelos e já se inscreveram nesta demanda, contudo eles esperam por mais ação! Não se
esqueçam do grande desafio, que eles vos lançaram, de deixarem uma foto ou um vídeo mostrando
que, tal como eles, são grandes Inovadores e que poderão contar convosco nesta derradeira viagem
para compreender o centro do “mundo”.
Caminhamos a passos largos para esta grande semana repleta de aventuras e descobertas. Serão
momentos que te vão mudar e que te vão fazer pensar. Deixa-te conhecer e conhece os outros.
Mas prepara-te, nesta viagem vais ser interpelado e surpreendido a cada momento!
Os nossos Inovadores foram os primeiros a ser surpreendidos por este sítio idílico, que para além
da sua beleza natural, esconde verdadeiros segredos. A Maria Brisa encontrou um objeto fantástico,
enigmático e surpreendente escondido em Idanha. Logo de seguida chamou o Pedro Águas, muito
desconfiada, para poderem analisar juntos, aquele objeto que ela encontrou no campo. O objeto
era grande, bicudo, com 6 faces, não tinha porta, nem botões, apenas umas inscrições pouco
percetíveis. Com mil cuidados observaram com muita atenção todos os lados do objeto. Até que a
Maria Brisa, como é uma jovem muito energética, não conseguiu ficar parada e tocou nele, mas
nada aconteceu! Então o Pedro tenta ler o que estava escrito nas suas faces, mas não conseguiu
compreender. Tentaram move-lo, mas os dois não conseguiram. No entanto, nesse preciso
momento ouviram um pequeno estalido, pararam e observaram de novo o grande cubo que se
encontrava à sua frente. A Maria percebeu que havia uma pequena abertura na face que estava
totalmente lisa, tocou nela e ela moveu-se, colocando a descoberto o interior do cubo. Maria e Pedro
ficaram sem palavras para o que viram!
Como a Maria, é muito aventureira, foi a primeira a lançar-se no desconhecido, pois dentro dela
crescia o sentimento de querer Radikalizar e confiante na sua destreza física e nos seus
conhecimentos de Física e Matemática, entrou dentro daquele desconhecido objeto, nem o Pedro
a deteve. Assim, que esta entrou do cubo, a face fechou-se. Pedro ficou sem norte, sem saber o
que fazer, usou toda a sua força para forçar a face do cubo, mas esta não se moveu. A única coisa
que conseguiu ouvir, foram os risos de excitação e de medo de Maria, que após breves momentos
se desvaneceram.
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Ao fundo avistou o Kiko Fogueira e a Ana Terra. Pedro chamou-os e ao verem que ele estava a
bracejar energicamente, foram a correr ter com dele. Contudo, a face abriu-se de novo e Pedro
entrou rapidamente à procura de Maria Brisa, mas ela não estava lá! Sem se aperceber a face do
cubo fecha de novo e é ele que desta vez fica no seu interior. Como não sabia o que fazer, começa
a observar o interior do cubo. Na sua frente encontrava-se um painel com números que indicavam
2250 e pensou que número seria aquele.
Continuou a observar à sua volta e ao voltar-se, sem querer, tocou com o cotovelo numa alavanca!
Para sua surpresa a única coisa que aconteceu foi começar a diminuir muito rápido a numeração
que parou em 1900. E Pufffff!!! Sentiu o seu corpo a ser sugado e deixou de ver a numeração! Ao
abrir os olhos estava numa nova dimensão.
Pedro percebe que não está no mesmo local, não reconhece onde está! O cubo tinha-o levado para
outro local, mas este local era-lhe familiar. Ao longe ouviu um barulho e decidiu ir observar o que
se passava. No entanto pensou que era melhor tomar cuidado, pois ainda estava em choque com
o que lhe tinha acontecido, e sem saber o que deveria fazer. Pedro seguiu a estrada de terra
marcada com rodadas profundas, subindo o monte avistou a sua conhecida albufeira, que estava
perfeita para fazer as atividades do AKuar, pois estava completamente cheia de água que era
translucida e com um azul profundo e cativante. Decidiu seguir até lá. Foi aí, que ao avistar as
pessoas, percebeu que estavam vestidas de forma diferente. Pareciam iguais aos seus
antepassados, que tantas vezes tinha visto nas fotografias, que a avó lhe mostrara nas histórias de
família que lhe costumava contar. Foi aí que percebeu que o número que estava no painel indicava
o ano em que se encontrava. Voltou rapidamente para trás à procura do Cubo do Tempo para
regressar e contar o que tinha observado, mas o cubo não estava no sítio onde o tinha abandonado.
Sentiu-se perdido, com medo, sozinho sem saber o que fazer. Pensou na sua amiga Maria Brisa e
onde é que ela estaria, assim como nos seus amigos Kiko e Ana que tanta falta lhe faziam naquele
momento.
Por sua vez, Maria encontrou algo bastante diferente do Pedro e não conseguiu reconhecer o local
onde se encontrava. Ela estava rodeada de bancos de areia, muito diferente do sítio que conhecia
com árvores e uma paisagem bela com cores verdes contrastantes com o azul da barragem e o
castanho da terra. Estava num local com uma imensidão amarela e que reluzia com o refletir do sol
quente, que Maria sentia a queimar a sua pele. Felizmente Maria não estava ali sozinha e ao ouvir
um barulho que associou a um carro corre para a estrada para conseguir dar respostas a tantas
questões que lhe inundavam a mente.
Que será que lhes espera? O que é que os nossos dois Inovadores vão encontram nesta nova
dimensão? E tu tens coragem para vir descobrir?
O Kiko e a Ana não compreendem o que se está a passar! Supostamente o dia estava a correr bem,
pois cada um tinha dedicado um bocadinho do seu dia para fazer o reconhecimento do espaço
envolvente. Mas de repente tudo muda! E pensam: “Porque que é que eu não estava a aproveitar
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este dia? Estava tudo a correr tão bem!” Os nossos amigos não poderiam ficar presos a estes
pensamentos! Tinham uma situação enigmática que tinham de compreender e resolver!
Apenas sabiam que o Pedro tinha entrado para aquele objeto e que o tinham deixado de ver! A
Maria Brisa estava incontactável, pois estavam fartos de lhe ligar, mas o seu telemóvel não dava
sinal. E agora?
O Kiko procurava respostas! Olhou, olhou e voltou a olhar para aquele objeto enigmático! E nada
lhe vinha ao pensamento! Onde estaria o Pedro? A Ana dedicou-se a decifrar o que estava escrito
nas faces. Começou a questionar-se porque estariam todas as faces completamente escritas e
numa delas estava unicamente inscrito “I9”. Mas que seria isto?
Passaram muitas horas e nada acontecia! Eles começavam a ficar desesperados e muito
preocupados com os seus amigos.
Ao final da tarde, o cubo que até ali se mostrava impenetrável, começou a ganhar vida e cor. Nele
começaram a acender-se luzes que os iluminaram! A penumbra da noite tornou-se, assim, menos
assustadora e perturbante. O Kiko e a Ana mantiveram-se junto daquele objeto esperançosos que
ele lhes trouxesse os seus amigos de volta. Esperaram, esperaram, mas só pela madrugada é que
acordaram em sobressalto e ao mesmo tempo puderam respirar de alívio! A face do cubo onde
estava inscrito I9, abriu-se e de lá saíram os seus amigos.
Foram invadidos por um sentimento de ansiedade e curiosidade que nem deixavam o Pedro e a
Maria falarem sobre a sua experiência. Começaram a atropelar-se um ao outro com tantas e
variadas questões. O Pedro e a Maria simplesmente olhavam para eles e riam-se! Pois não estavam
a perceber o que os tinha deixado tão exaltados. Quando o Kiko e a Ana se acalmaram, o Pedro e
a Maria explicaram que aquele objeto era um Cubo do Tempo. Eles nem queriam acreditar!
Contaram, ainda, que tinham viajado para o passado e para o futuro. O Kiko interrompeu-os. E
disse-lhes: “Também quero ir!” E sem mais demoras entrou para dentro do cubo. O Pedro, ainda,
tentou agarrá-lo, mas já não foi a tempo! Entrou no Cubo do Tempo e no seu ecrã apareceu 1810…
E mais uma vez lá perderam de novo um dos amigos. A Ana que é mais cautelosa, pediu-lhes para
que lhe explicassem melhor o que se tinha passado, o que tinham feito e após a explicação, também
ela decidiu que queria experimentar. Entrou e foi parar a 2200…
Os nossos Inovadores foram destemidos e tu és um Inovador corajoso?

- O 5.º Elemento?
Ao longo de toda esta dinâmica é percetível a existência de um 5.º elemento que guia e acompanha
todos os envolvidos. O Quinto Elemento será a grande descoberta, um elemento que não aparece
apenas num determinado momento, mas que esteve sempre connosco!
O Quinto elemento é o que está presente em todos os outros e em quem ousa trilhar o caminho da
proteção da Casa Comum. O Espírito do Planeta, guardião desta nossa "Casa", é Deus o nosso
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Criador e Criador deste local mágico onde podemos Viver em Plenitude.
Será a relação forte com Deus, a força que nos porá a pontapear os impossíveis. Conseguiremos
assim cumprir a nossa missão de sermos PIONEIROS INOVADORES protetores da CASA COMUM
e parceiros inseparáveis do ESPÍRITO DO PLANETA.

1.4. Partilha
Toda a fase de preparação, ainda antes do acampamento, na qual as Comunidades e Frotas farão
Empreendimentos ou Cruzeiros que irão ao encontro dos objetivos do ACANAC, crescendo em
conhecimento, competências e atitudes, será partilhada entre todos os participantes no Campo dos
Pioneiros e Marinheiros.
O objeto, símbolo dessas partilhas é o cubo. O Cubo simboliza as várias vertentes da nossa ação,
mas também o compromisso de toda a comunidade com a missão de deixar melhor a nossa Casa
Comum. Estes cubos são o testemunho de cada comunidade e, todos juntos, constituirão uma
construção de todas estas vontades ou seja da Vontade, disponibilidade e força de todos os
Pioneiros e Marinheiros.
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2.

Organização do Campo dos Pioneiros e Marinheiros – INOVAÇÃO I9

2.1.

Organograma do Campo

A Chefia do Campo dos Pioneiros e Marinheiros é composta por Dirigentes das Regiões de
Santarém e Leiria. Estamos a contar com todos os Dirigentes e CD’s que acompanham os
Pioneiros e Marinheiros para serem elementos de colaboração, interligação e ajuda nas diversas
atividades e serviços do Campo.
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2.2.

Distribuição dos Pioneiros e Marinheiros pelo Campo.

O Campo INOVAÇÃO I9 está dividido em 4 Subcampos com o nome dos 4 elementos:
ÁGUA

AR

FOGO

TERRA

Cada Subcampo é composto por 8 Famílias que têm os seguintes nomes:
SUBCAMPO

FAMÍLIA

COMUNIDADE / FROTA

ELEMENTO

M AR

NAVEGADORES

MAR MEDITERRÂNEO

MAR VERMELHO

ÁGUA

MAR NEGRO

MAR CÁSPIO

MAR DE CORAL

PEDRO ÁGUAS

MAR DO NORTE

MAR EGEU

MAR MORTO

FERNÃO MENDES PINTO
VASCO DA GAMA
GIL EANES
BARTOLOMEU DIAS
PÊRO DA COVILHÃ
CRISTÓVÃO COLOMBO
JOÃO GONÇALVES ZARCO
PEDRO ÁLVARES CABRAL
JUAN SEBASTIÁN ELCANO
FERNÃO DE MAGALHÃES
DIOGO CÃO
JAMES COOK
GONÇALO VELHO CABRAL
SEBASTIÃO RODRIGUES SOROMENHO
CRISTÓVÃO DE MENDONÇA
GASPAR TIBAU
DIOGO LEITE
TRISTÃO TEIXEIRA
JOÃO DA NOVA
JOÃO DE COIMBRA
VASCO GIL SODRÉ
PERO VASQUES SAAVEDRA
AIRES CORREIA
ALONSO DE OJEDA
GOMES DE SEQUEIRA
GASPAR CORTE REAL
DIOGO DE SILVES
AFONSO GONÇALVES BALDAIA
NUNO TRISTÃO
DIOGO GOMES
ANTÓNIO DA NOLI
PÊRO DE SINTRA
DINIS DIAS
DIOGO DE TEIVE
JORGE ÁLVARES
LANÇAROTE DE LAGOS
JOÃO DE SANTARÉM
PERO ESCOBAR
PERO VAZ BISAGUDO
DIOGO AFONSO
ESTEVÃO DA GAMA
RAFAEL PERESTRELO
ANTÓNIO DE ABREU
FERNÃO DE NORONHA
AFONSO DE ALBUQUERQUE
AFONSO LOPES
SANCHO DE TOVAR
PEDRO EANES
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SUBCAMPO

FAMÍLIA

ELEMENTO

FURACÃO

FURACÃO KATRINA

FURACÃO ANDREW

AR
FURACÃO IKE

FURACÃO GALVESTON

FURACÃO INIKI

FURACÃO PAULINE

M ARIA BRISA

FURACÃO KENNA

TUFÃO NINA

COMUNIDADE / FROTA
AVIADORES
JOÃO TORTO
BARTOLOMEU DE GUSMÃO (PADRE PORTUGUÊS)
ABREU DE OLIVEIRA
CIPRIANO PEREIRA JARDIM
ÓSCAR BLANK
ALBERTO SANCHES DE CASTRO
SARMENTO DE BEIRES
PINHEIRO CORREIA
ÓSCAR MONTEIRO TORRES
JORGE DE SOUSA GORGULHO
BRITO PAIS
SACADURA CABRAL
GAGO COUTINHO
MANUEL GOUVEIA
JORGE CASTILHO
CARLOS ESTEVES BEJA
CARLOS EDUARDO BLECK
CIFKA DUARTE
FREDERICO COELHO DE MELO
JOAQUIM CASEIRO
JOSÉ ANTÓNIO DE MAGALHÃES ARAÚJO PINHEIRO
VENÂNCIO AUGUSTO DESLANDES
JOSÉ COSTA
LUCIANO ERNESTO DA SILVA GRANATE
LUÍS EVANGELISTA ESTEVES DE ARAÚJO
MANUEL ORTINS TORRES DE BETTENCOURT
MANUEL TEIXEIRA ROLO
OLÍMPIO FERREIRA CHAVES
PLÁCIDO ANTÓNIO DA CUNHA ABREU
SOUSA MAYA
SERGIO DA SILVA
MANUEL ANTONIO
MOREIRA DE CAMPOS
NEVES FERRREIRA
PAIS RAMOS
OLIVEIRA VIEGAS
JOÃO ESTEVES
SARMENTO PIMENTEL
ARCHYTAS
ARQUIMEDES
LEONARDO DA VINCI
JEAN-FRANÇOIS PILÂTRE DE ROZIER
FRANÇOIS LAURENT D'ARLANDES
HENRI GIFFARD
GEORGE CAYLEY
FRANCIS W ENHAM
OTTO LILIENTHAL
PERCY PILCHER
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SUBCAMPO

FAMÍLIA

COMUNIDADE / FROTA

ELEMENTO

VULCÕES

CIENTISTAS

ETNA

KILAUEA

FOGO
TUNGURAHUA

RABAUL

SAKURA JIMA

ANAK KRAKATOA

KIKO FOGUEIRA

PICO

SHIVELUCH

ALBERT EINSTEIN
MICHAEL FARADAY
DOROTHY CROWFOOT HODGKIN
WERNER HEISENBERG
PIETER VAN MUSSCHENBROEK
HEINRICH HERTZ
ARQUIMEDES
ISAAC NEWTON
W ILLIAM GILBERT
CARL GAUSS
CHARLES TOWNES
GEORG OHM
MARIE CURIE
THOMAS EDISON
STEPHEN GRAY
BARTOLOMEU DE GUSMÃO
DMITRI MENDELEIEV
ERNEST RUTHERFORD
NIKOLA TESLA
OTTO HAHN
SOPHIE GERMAIN
JEAN FOUCAULT
JAMES JOULE
FERDINAND ANDRÉ FOUQUÉ
JOHANES KEPLER
JAMES CLERCK MAXWELL
ARISTÓTELES
GIUSEPPE MERCALLI
VICTOR HUGO FORJAZ
MAX PLANCK
ANDRÉ-MARIE AMPÉRE
ALEXANDRE BELL
LOUIS PASTEUR
NIELS BOHR
THOMAS YOUNG
ALESSANDRO VOLTA
ANTOINE LAVOISIER
ALFRED NOBEL
STEPHEN HAWKING
CHARLES DARWIN
HENRY CAVENDISH
WOLFGANG PAULI
BLAISE PASCAL
JAMES W ATT
GALILEU GALILEI
ALAN GUTH
OTTO VON GUERICKE
J. J. THOMSON
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SUBCAMPO

FAMÍLIA

COMUNIDADE / FROTA

ELEMENTO

ROCHAS

EXPLORADORES

ARENITO

BASALTO

TERRA
CALCÁRIO

CARVÃO

GRANITO

MÁRMORE

ANA TERRA

PEDRA-POMES

XISTO

ROBERTO IVENS
HERMENEGILDO CAPELO
MARCO POLO
NEIL ARMSTRONG
JOHN SMITH
AMÉRICO VESPÚCIO
JAMES COOK
YURI GAGARIN
IBN BATTUTA
EDMUND HILLARY
ROALD AMUNDSEN
REINHOLD MESSNER
JUAN PONCE DE LEÓN
DAVID LIVINGSTON
PAUL DU CHAILLU
ANTÓNIO DA SILVA PORTO
ALEXANDRE DE SERPA PINTO
OCTAVIE COUDREAU
MERIWETHER LEWIS
HARRIET CHALMERS ADAMS
W ILLIAM CLARK
CASSANDRA DEPECOL
ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
FANNY BULLOCK W ORKMAN
CÂNDIDO RONDON
SYDNEY POSSUELO
IGNATIUS KNOBLECHER
LEONARDO VILLAS-BÔAS
PERCY FAWCETT
HIRAM BINGHAM
CHARLES W ILKES
JAMES JOHN CASTRISSION
ALEKSANDER GAMME
ARVED FUCHS
FREYA STARK
HENRICH BARTH
ISABELLE EBERHARDT
JAN CZEKANOWSKI
W ILLIAM EDGAR GEIL
ANNIE SMITH PECK
PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA
MUNGO PARK
FRANCISCO LACERDA
ROBERT FALCON SOCTT
FRIDTJOF NANSEN
FLORENCE AUGUSTA MERRIAM BAILEY
CLÁUDIO VILLAS-BÔAS
LOURENÇO MARQUES

Cada Família é composta por 6 Comunidades / Frotas, e cada uma das Comunidades/Frotas têm 6
Equipas / Equipagens.
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Em cada Comunidade / Frota ficam como responsáveis três Dirigentes / CD’s. No entanto um dos
três terá de estar ao serviço de uma Equipa Pedagógica para colaborar na organização das várias
atividades.
A distribuição dos Agrupamentos por Comunidades e a formação das Comunidades está no
documento Anexo – 002.
Nota:
Caso haja alguma necessidade especial, ou algum engano, agradecemos que nos comuniquem.

3. Preparação do Acampamento
3.1.

Construções

No 4º Desafio lançámos a tarefa de fazer um projeto de construções de campo de uma forma
sustentada. Com técnicas inovadoras irão conseguir também colaborar com o "Espírito do Planeta"
na construção de uma renovada "Casa Comum". Pretende-se que utilizem madeiras, sisal e
materiais reciclados. Não poderão fazer construções utilizando materiais que degradem o ambiente.
O campo no ACANAC mais inovador e ambientalmente mais sustentável será distinguido e
apresentado como exemplo.
As construções obrigatórias são feitas em Comunidade ou Frota, mas serão as Comunidades ou
Frotas que foram formadas para o ACANAC.

Construções obrigatórias por Comunidade ou Frota do ACANAC:
 Pórtico que identifique os agrupamentos e as Equipas / Equipagens;
 Mesa para as refeições;
 Cozinha para confecionar as refeições;
 Oratório para as orações da manhã e da noite.
Nota: devem trazer o sombreamento ou toldo para a cozinha e mesa.
A organização do ACANAC vai disponibilizar por cada Equipa/Equipagem as seguintes varas para
construções:
 6 varas de 2 m com espessura de 2,5 a 4 cm
 4 varas de 2 m de 4 a 5 cm de espessura
 4 varas de 1,8 m de 2,5 a 4 cm de espessura
Nota: De casa têm de trazer o sisal, bem como toda a madeira que necessitem para além da que
será fornecida.
O Campo dos Pioneiros e Marinheiros é em socalcos e o espaço que as Comunidades / Frotas têm
para fazer as construções e para montar as tendas não é muito grande. Cada Comunidade / Frota
terá entre 6 a 8 metros de largura e 30 m a 45 m de comprimento. Os campos mais compridos são
mais estreitos e os mais estreitos são mais compridos. Terão de aproveitar bem o espaço!
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3.2.

Material a trazer

3.2.1. Por Pioneiro / Marinheiro:
●
●
●
●
●
●
●
●

Uma t-shirt branca (Cerimónia de Abertura);
Colete Refletor (Trylhar);
Uniforme (Chegada e saída de campo. Festa NOITI9 e Eucaristia);
Chapéu;
Cantil;
Protetor solar;
Calçado apropriado para atividades escutistas terrestres (caminhada);
Atividades náuticas (sem estes itens não poderão participar na atividade – Akuar):
○ Calçado para atividades na água (sapatos de água ou ténis velhos). Estão
proibidos de entrar descalços, com chinelos ou botas de campo;
○ Fato de banho;
○ Chapéu na cabeça, t-shirt e calções.

Nota: Os Pioneiros e Marinheiros devem primar pela boa uniformização, bem como os Dirigentes.
3.2.2. Por Equipa / Equipagem:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tendas*;
Material para acampar;
Toldos e redes de sombreamento;
Material escolar: canetas, lápis, borracha, régua, transferidor;
Kit de primeiros socorros (Farmácia da Equipa/Equipagem);
4 Sacos do lixo;
Bússola ;
Escalímetro
Vara por Equipa / Equipagem;
Ferramenta de corte;
Máquina fotográfica / telemóvel;
Diário de vivências.

* Atenção para o facto de que cada Equipa / Equipagem terá um espaço limitado para as
construções e montagem de tendas dado o número de participantes. Prefiram tendas mais
pequenas por Equipa/ Equipagem que permitem maior flexibilidade na distribuição na Comunidade
ou Frota.
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3.3.

Programa

O Campo dos Pioneiros e Marinheiros apresenta as personagens que irão acompanhar-vos ao longo de todo o ACANAC. Estas personagens estão
associadas a atividades específicas e ligadas ao imaginário. O Pioneiro e Marinheiro é chamado a pôr ao serviço da Comunidade os seus “talentos”
para concretizar a grande missão de proteger a Casa Comum.
Aqui fica o Programa Geral do Campo dos Pioneiros e Marinheiros que será diferente em cada subcampo, pois as atividades serão realizadas por
subcampo em sistema de rotatividade.
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3.4.

Atividades

O Processo de Inovação I9 dos Pioneiros e Marinheiros tem as seguintes atividades:


Receção e entrega do Cubo (3º Desafio)



Cerimónia de Abertura



AKUAR (Atividades Náuticas)



RADIKAR (Atividades Desportivas e Radicais)



TRYLHAR (Atividades Raide e Orientação)



XHAMAR (Jogo de Vila nas aldeias históricas)



PAZI9 (Noite de reflexão e espiritualidade – 5º Elemento)



LIVI9 (Noite Livre para descanso)



NOITI9 (Festa do Campo dos Pioneiros e Marinheiros)



FESTI9 (Festa por subcampos)



Avaliação e Inspeção de Campo



Eucaristia



Cerimónia de Encerramento



Desmontagens e Saída para a Inovação.

3.4.1. Receção e entrega do Cubo (3º Desafio)
Todas as Comunidades e Frotas fazem o segundo check-in, que será na Secretaria do Campo dos
Pioneiros e Marinheiros, onde terão de entregar o Cubo e levantar os materiais do ACANAC. Será
fornecida uma senha a cada Equipa / Equipagem para irem levantar as varolas para as construções
que são fornecidas pelas Infraestruturas do Campo.

3.4.2. Cerimónia de Abertura
Todos deveremos levar uma t-shirt branca para esta cerimónia e será onde os Pioneiros e
Marinheiros iniciarão a Inovação. O Campo dos Pioneiros será o segundo Campo a entrar na Arena
do Futuro.

3.4.3. AKUAR (Atividades Náuticas)
Pedro Águas adora passar tempo na Natureza. Gosta especialmente de nadar, estudar os
ecossistemas dos oceanos, rios e lagos. Também gosta de inventar mecanismos para economizar
água e torná-la potável e acessível nas várias regiões do mundo. Conta contigo para fazeres parte
da Equipa Akuar e transformar estas ideias em realidade.
A Equipa AKUAR promove um conjunto de atividades náuticas, umas dentro de água e outras junto
à água. Pretende ser um momento de grande diversão com insufláveis, pistas de obstáculos,
escorrega, Pólo Aquático, etc.
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Recomendações para o bom funcionamento da atividade AKUAR:
 A chegada a horas aos jogos é extremamente importante para que aproveitem ao máximo as
atividades aquáticas!
 É obrigatório que os Dirigentes acompanhem as suas Equipas / Equipagens. Só com a
colaboração deles será possível gerir da melhor forma todos os jogos disponíveis.
 Se não se sentirem bem, ou estiverem com alguma dificuldade, antes de entrar na água
avisem o vosso Chefe, o animador da vossa secção ou os dirigentes que estarão nos jogos.
 Terão que levar fato de banho, toalha e calçado adequado (sapatos para a água ou uns ténis
velhos).
 É proibido o uso de chinelos (o piso nas imediações da barragem é bastante irregular).
 Devem levar uma muda de roupa completa e outro tipo de calçado (sapatilhas ou botas).
 Sempre que estiverem na água terão que andar com o colete salva vidas que será entregue
à chegada. À partida para o campo, terão de devolver o colete.
 Fora de água, é obrigatório andar sempre com uma t-shirt vestida e com um chapéu-de-sol
na cabeça. As temperaturas de Idanha-a-Nova são bastante elevadas e deve-se evitar uma
exposição solar irresponsável.
 É fundamental pôr frequentemente protetor solar.
 A hidratação e alimentação durante o dia é fundamental! Devem beber muita água ao longo
do dia, de garrafa ou dos pontos de água assinalados. Não podem beber água da barragem.
Ao longo do dia devem comer de forma moderada e não comer tudo de uma vez.
 Devem assumir comportamentos que não vos coloquem em risco, nomeadamente: não retirar
os coletes; não mergulhar de cabeça para dentro de água; cumprir as regras e indicações da
zona de atividades náuticas; e acatar de imediato as indicações dos animadores das
atividades náuticas.

3.4.4. RADIKAR (Atividades Desportivas e Radicais)
Maria Brisa, na busca de inovadoras formas para a resolução das questões sobre sustentabilidade
e a proteção da Casa Comum depara-se com uma máquina do tempo, que a envia para o futuro.
No futuro, ano de 2250, observa todo o mal que provocámos no planeta e, completamente
horrorizada com tal devastação, decide aprender o máximo com a população do futuro, para no
regresso ao presente informar e forçar a tomada de decisões para proteção da Casa Comum.
Maria Brisa, sabe que só com a ajuda de todos os jovens inovadores se conseguirão criar medidas
que promovam uma energia limpa e acessível, o consumo e produção sustentáveis, cidades e
comunidades sustentáveis e redução nas desigualdades sociais.
Mas não basta ser mais um! Maria Brisa avisa desde já os inovadores que se comprometerem nesta
demanda, que os desafios que encontrarão serão enormes e que para os poderem superar deverão
desenvolver as suas capacidades físicas e intelectuais, os conhecimentos escutistas e de
pioneirismo, as técnicas de manobras de corda, de precisão, entre outras. Deverão, também, viver
esta aventura em equipa / equipagem, pois só trabalhando em conjunto se conseguirá Abraçar o
Futuro e proteger a Casa Comum!

23

XXIII ACANAC 2017 – Pioneiros e Marinheiros | Apoio à preparação

Para a realização dos vários desafios RADIKAR, as Equipas / Equipagens terão de trazer o seguinte
equipamento: máquina fotográfica / telemóvel, 2 canetas, diário de vivências, ferramenta de corte,
kit de 1ºs socorros e 1 do saco do lixo.

3.4.5. TRYLHAR (Atividades Raide e Orientação)
Ana Terra é uma jovem estudante com uma paixão incrível por tudo o que é ambiental, ela está
disposta a fazer qualquer coisa ao seu alcance para salvar a nossa fauna e flora. Defensora da
"agricultura orgânica", também chamada de sustentável ou de subsistência, considera que a melhor
forma de acabar com a pobreza reside na produção de leguminosas, pois vê neste alimento apenas
benefícios e nenhum risco à saúde humana. Sabe bem que é inseparável cuidar da terra e cuidar
dos pobres.
Com a Ana Terra vamos TRYLHAR caminhos no sentido de proteger e preservar o Planeta com
atitudes de sustentabilidade e de ajuda aos outros.
A TRYLHAR é uma atividade de Raide e Orientação que pretende que os Pioneiros e Marinheiros
testem os seus conhecimentos de marcação de pontos em Carta Militar, saibam fazer a marcação
de azimutes e consigam fazer progressão por azimutes. Para vos ajudar enviamos em anexo um
Manual de Orientação (Anexo 003)
Testem os vossos conhecimentos em:
 Marcação de pontos em Carta Militar;
 Marcação de azimutes em Carta Militar
 Progressão por azimutes
De realçar que cada Equipa / Equipagem tem de trazer obrigatoriamente o seguinte material:
 Bússola
 Escalímetro
 Transferidor
 Régua
 Vara por equipa

3.4.6. XHAMAR (Jogo de Vila nas aldeias históricas)
Kiko Fogueira, na busca de inovadoras formas para a resolução das questões sobre a
sustentabilidade e proteção da Casa Comum, depara-se com a máquina do tempo, que o envia
para o passado.
Já no passado (ano de 1810), conhece as aldeias históricas e fica maravilhado com a sua beleza
natural e ao conviver com os aldeões, aprende um pouco mais sobre as suas histórias e cultura.
O Kiko Fogueira convida-vos a visitar algumas das aldeias desta zona, aprendendo um pouco sobre
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a sua história e tradições, enriquecendo desta forma as vossas capacidades intelectuais, artísticas
e aprofundando a vossa espiritualidade. Deverão viver esta viagem em Equipa / Equipagem, pois
só trabalhando em conjunto se conseguirá proteger a Casa Comum.
Para a realização dos vários desafios XHAMAR, as Equipas / Equipagens terão de trazer o seguinte
material: caneta, lápis, borracha, kit de primeiros socorros e um saco do lixo.

3.4.7. PAZI9 (Noite de reflexão e espiritualidade – 5º Elemento)
A noite PAZI9 será um momento de reflexão, interiorização e espiritualidade. Os Pioneiros e
Marinheiros, pedras vivas da Igreja e construtores do amanhã, procuram inspiração e energia
espiritual!

3.4.8. LIVI9 (Noite Livre para descanso)
Na noite anterior à atividade TRYLHAR (Raide), os Pioneiros e Marinheiros terão oportunidade de
descansar e irem dormir mais cedo, pois terão de sair de Campo por volta das 4h.

3.4.9. FESTI9 (Festa por subcampos)
Esta Festa será por subcampos e será um momento alegria, convívio e animação. Depois de dias
repletos de desafios os Pioneiros e Marinheiros fazem a festa e descobrem talentos escondidos…

3.4.10. NOITI9 (Festa do Campo dos Pioneiros e Marinheiros)
Será a Grande Festa dos Pioneiros e Marinheiros! Momento de Inovação e de Animação!

3.4.11. Avaliação e Inspeção de Campo
A avaliação será efetuada por Equipa / Equipagem e os Dirigentes que acompanham as unidades.
Durante a manhã de sábado será feita a inspeção de Campo e serão avaliadas as construções.

3.4.12. Eucaristia
A Eucaristia será por Campos, no caso dos Pioneiros e Marinheiros será na Arena Inovação (arena
principal no Campo dos Pioneiros e Marinheiros).
Devem preparar-se para este momento de comunhão e união em Cristo, na presença de todos os
Pioneiros e Marinheiros.

3.4.13. Cerimónia de Encerramento
Será o momento de encerrarmos desta grande atividade do XXIII ACANAC.
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3.4.14. Desmontagens e Saída para a Inovação.
As desmontagens de Campo só serão feitas no dia 6 de julho e devem partir de acordo com os
procedimentos por região. Pretendemos que levem para as vossas Comunidades e Frotas o que
mais vos marcou nesta atividade e colocando em prática todos os ensinamentos que aprenderam
para a proteção e preservação da nossa Casa Comum!

3.5.

Informações diversas

3.5.1. Proteção Civil e Segurança
Para Segurança dos Pioneiros e Marinheiros aqui ficam algumas recomendações da área da
Segurança do Campo:
 Cada agrupamento deve trazer um extintor para ficar junto da Comunidade / Frota;
 Cada agrupamento deve trazer um balde para colocar areia ou terra, bem como uma pá
de dimensões equivalentes, para ficar junto da Comunidade / Frota;
 Cada Equipa/Equipagem deve trazer, pelo menos, dois coletes refletores;
 Cada Equipa/Equipagem deve trazer o seu estojo de primeiros socorros devidamente
recheado e atualizado;
 As Equipas/Equipagens devem providenciar as devidas proteções para as suas ferramentas;
 Relembramos a importância de não se circular fora de campo com a faca de mato.

3.5.2. Pontuação
Cada atividade irá fazer pontuação e serão atribuídos prémios ao primeiro lugar de cada subcampo,
por atividade. Também por subcampo será atribuído um prémio à melhor construção sustentável e
ainda um prémio geral.

3.5.3. Banhos
Todos os dias teremos um período de banhos entre as 18:00h e as 20:00h.

3.5.4. Alimentação e Compras
A compra de mantimentos e a preparação das refeições é da inteira responsabilidade da Equipa /
Equipagem. Já saiu informação mais detalhada sobre este tema em Newsletter do ACANAC 2017
que poderão imprimir e acrescentar como anexo a este documento.
Alertamos para o facto de que os Pioneiros e Marinheiros terem de saber fazer compras em Equipa/
Equipagem e gerir uma verba para a semana.
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3.5.5. Saúde
A primeira linha de socorro a acidentes em campo ou em atividade é efetuada pelo socorrista da
Equipa / Equipagem, em seguida pela equipa de socorro do subcampo em atividade ou na
enfermaria do Campo da INOVAÇÃO.
Todos os casos que não sejam de socorro básico serão encaminhados da Enfermaria de Campo
para o Hospital de Campo. Na enfermaria de campo teremos a possibilidade de guardar a
medicação de casos específicos e comunicados.
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ANEXOS
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Anexo 001 – IMAGINÁRIO – Geral / ACANAC
ABRAÇAR O FUTURO
Um dia o espírito da Terra acorda de um sono profundo e depara-se com uma evitável
degradação das condições de vida e sustentabilidade do planeta, do nosso Mundo. Sim, com
uma possível destruição.
Apesar de serem muitas as causas que levaram ao aumento da poluição, das desigualdades
entre os povos e à falta de sustentabilidade dos recursos existentes, quase tudo causado pela
ação imprópria do Homem, sente-se que ainda há um tempo próprio para proteger o planeta. É
tempo de adotar medidas de consumo e produção sustentáveis, de fazer uma correta gestão dos
recursos naturais e, sobretudo, de criar iguais oportunidades para que todos possam garantir a
sua subsistência e uma vida com dignidade. No demais, é urgente inverter a problemática das
alterações climáticas, para que o planeta, por si, ainda possa suportar as necessidades das
gerações presentes e futuras.
O espírito da Terra apercebe-se das inúmeras iniciativas que têm existido, no sentido de
consciencializar as pessoas para estes problemas. Infelizmente, muitos destes esforços na
procura de soluções concretas para a mudança acabaram num enorme fracasso, não só porque
houve recusa de quem tinha poder para fazer mais, mas também pelo desinteresse dos restantes.
As atitudes que dificultaram os caminhos para uma solução mais viável, mesmo entre os crentes,
foram da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas
soluções técnicas apresentadas. Ele sabe e precisa de uma nova “onda” de solidariedade
universal, de uma união que mobilize, testemunhe e crie alternativas.
Numa memória saudosista, o espírito da Terra recorda lugares incrivelmente belos no seu estado
selvagem, outrora sustentáveis e que estão (ou rapidamente podem vir a estar) inundados de
resíduos, muitos deles não biodegradáveis. Desde resíduos domésticos e comerciais, passando
por detritos de demolições, poluentes atmosféricos, resíduos biológicos, eletrónicos e industriais
e resíduos tóxicos e radioativos. A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num
imenso depósito de lixo.
Temendo pelo futuro da Terra, ele pensa sobre quem e de que forma poderá ajudar a salvar esta
“casa comum”. Ele está determinado a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas
e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial com
dignidade e igualdade de direitos e num ambiente saudável.
Mas quem poderá lutar contra estes males que assolam a Terra? Pergunta ele???
Lembra-se, entretanto, que a ajuda poderá vir dos jovens. Sim, dos jovens! Jovens que não se
corrompam facilmente, não se deixem levar pela destruição de um bem que é de todos e onde
se impõe a necessidade de interiorizar valores que os ajudem a ser cidadãos responsáveis,
solidários e com firmeza de carácter.
Este espírito pretende promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão livres do
medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e não há paz sem
desenvolvimento sustentável.
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Neste sentido percorre vários povos e encontra muitos jovens que pelas suas características se
enquadram no que ele quer. No entanto, estes jovens têm de ser submetidos a vários testes no
sentido de estarem bem preparados para esta grande tarefa e para isso convoca-os para uma
Reunião e forma uma equipa que tentará evitar a destruição da Terra.
Nessa altura os jovens são transportados para um espaço secreto, um paraíso onde não existe
poluição, onde todos se organizam, responsabilizam e cuidam de uma Casa Comum. Os jovens
reúnem-se longe da civilização, num espaço que lhes diz muito, um lugar que se chama Idanha.
Lá, o espírito vai ensinar os segredos da natureza que se identificam com os quatro elementos
básicos: Terra, Fogo, Água e Vento. Através destes elementos estes jovens irão aprender a
resolver situações problemáticas relacionadas com a sustentabilidade do planeta. A grande
missão destes jovens prende-se com o cuidado a ter com esta Casa Comum, logo, quando estes
jovens perceberem a dimensão desta missão serão capazes de ajudar o espírito da Terra nesta
renovação.
Com a Terra irão aprender e arranjar estratégias para:
●
●
●
●

erradicar a pobreza,
acabar com a fome através de uma agricultura sustentável,
promover a saúde e bem-estar e
proteger e recuperar todas as formas de vida na terra.

Através do Fogo alcançar
●
●
●
●

a igualdade entre homens e mulheres,
educação de qualidade,
trabalho decente e crescimento económico e
a Paz, a justiça e instituições eficazes.

Com a Água assegurar:
●
●
●
●

água potável e saneamento,
vida na água,
indústria, inovação e infraestruturas e
ações contra a mudança global do clima.

O Vento pretende criar:
●
●
●
●

energia limpa e acessível,
o consumo e produção sustentáveis,
cidades e comunidades sustentáveis e
redução nas desigualdades sociais.

Ligados a estes quatro elementos vão estar os quatro jovens mais bem preparados que o espírito
da Terra encontrou. Com a sua ajuda vão liderar os outros jovens em várias equipas com o
objetivo de melhor preparem esta Missão.
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Ana Terra é uma jovem estudante com uma paixão incrível por tudo o que é ambiental, ela está
disposta a fazer qualquer coisa ao seu alcance para salvar a nossa fauna e flora. Defensora da
"agricultura orgânica", também chamada de sustentável ou de subsistência, considera que a
melhor forma de acabar com a pobreza reside na produção de leguminosas, pois vê neste
alimento apenas benefícios e nenhum risco à saúde humana. Sabe bem que é inseparável cuidar
da terra e cuidar dos pobres.
Kiko Fogueira é um jovem inteligente, bem-humorado e impulsivo que adora tocar violoncelo e
ler. Ele é o mais intelectual dos quatro adolescentes e um acérrimo defensor dos direitos
humanos, de uma organização mais justa da política, sonha com o modo de conseguir acabar
com a violência infantil e respetiva educação de qualidade.
Pedro Águas é um estudante de biologia marinha e conhece profundamente os vários
ecossistemas dos oceanos do planeta, nos tempos livres gosta de inventar mecanismos para
economizar água e torná-la potável e acessível nas várias regiões do mundo, enquanto fonte de
vida. Deslumbra-se sempre com a beleza das paisagens que encontra.
Maria Brisa adora praticar todo o tipo de desporto ao ar livre e gosta de estudar física e
matemática. Apesar de ter um temperamento forte no sentido de dar a conhecer a sua opinião,
esta jovem demonstra muita serenidade na altura de tomar decisões, sonha em acabar com as
desigualdades no mundo e está sempre pronta a envolver-se em grupos que lutam por diversas
causas sociais.
O espírito da Terra acredita que a Humanidade irá abraçar o FUTURO, porque a causa é urgente
e importante – defender a CASA COMUM, que é de todos, que é Dom de Deus. Com a certeza
e determinação dos jovens, tendo presente que o Criador não abandona, nunca recua no seu
projeto de amor, nem Se arrepende de nos ter criado, só a Humanidade possui ainda a
capacidade para esta aventura em torno da Casa Comum.
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Anexo 002 – ORGANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES ACANAC

(Enviado em anexo)
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Anexo 003 – MANUAL DE ORIENTAÇÃO

(Enviado em anexo)
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