
Pioneiros e Marinheiros em ação!

Já aceitaste o desafio I9? Do que estás à espera? Faz-te I9 - Os Inovadores!

O "Espírito do Planeta" continua a cuidar do nosso Planeta, através dos Homens a quem confiou
a missão de velar pela Terra. Para tal escolheu os Pioneiros e Marinheiros do CNE para o ajudar
a salvar a "Casa Comum". Aceitas o desafio? Então descobre aqui quais são as tarefas que te
darão acesso ao ACANAC.

 

http://www.escutismo.pt
http://www.acanac2017.pt
https://drive.google.com/open?id=0B8vQ6JsONiv7MU5pTU1na29OOEE
https://acanac2017.pt/pioneiros/


CADETES – Exploradores e Moços

Vem ser um Agente Especial de Transformação!

Estamos cada vez mais próximos do grande dia e os preparativos para vos receber estão a
decorrer a todo o vapor. Os nossos heróis e todos os seus ajudantes andam numa azáfama para
preparar todo o campo de treinos de forma a que a vossa Transformação seja mais profunda.
Para serem escolhidos terão primeiro que mostrar que dominam o SER e o SABER para só
depois aprenderam o FAZER. A equipa de Masters, em conjunto com os Guardiões do Espírito da
Árvore da Vida, decidiu que é chegada a hora de colocar à prova as vossas motivações para
serem Cadetes e preparou um conjunto de 3 etapas de Prepara/Ação que terão que cumprir no
vosso caminho até ao campo de treinos de Idanha (A Árvore dos Génesis, A Missão Planeta 17 e
A Bolsa de Token). Descobre tudo aqui.
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