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Lobitos na água na Pista de Obstáculos!
Os pequenos aventureiros destemidos foram à Pista de
Obstáculos, pondo à prova as suas capacidades físicas e
enfrentando os seus receios, tal como têm de fazer os
Lobos da Alcateia. Além disto, durante o dia, os Lobitos
fizeram uma atividades da EPAL e foram visitar o campo.
Após o jantar, chegou a Festa de Campo…
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Exploradores e Moços a cozinhar!
Todos os deuses estiveram presentes nesta 5.ª feira! Ao
almoço houve Concurso de Culinária com a apresentação
do manjar aos deuses para que lhes seja dada a sua benção.
À tarde houve jogos em campo para conhecer a Casa Comun
e debater os problemas do planeta. Após o jantar, chegou
a Festa de Campo…
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Pioneiros e Marinheiros a relaxar!
Com muito poucas baixas, o raid noturno foi muito positivo
para todos (embora cansativo, claro!). Assim sendo, a manhã
foi de descanso livre. Da parte da tarde houve oportunidade
de ir à Praça completar mais algumas dinâmicas lá existentes.
 Após o jantar, chegou a Festa de Campo…
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Caminheiros e Companheiros na água!
E, por fim, foi a vez de os Caminheiros e Companheiros
meterem água no Campo Náutico! Tal como em todas as
atividades da semana, o grande destaque é constante
alegria e boa disposição dos elementos. Regressando
a campo, e após o jantar, chegou a Festa de Campo..
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também há graúdos em campo!
Para que uma atividade da dimensão do XIV acanuc possa existir, muitos são os
adultos em serviço, um pouco por todo o campo (e arredores)! Além daqueles que
acompanham as secções e estã diretamente com os rapazes e raparigas, há os da
retaguarda... Alguns responsáveis deixaram a sua partilha.
serviços/áreas existentes:
  - Chefia de Campo
  - assistência
  - Área Administrativa e financeira
  - Protocolo
  - Bem estar e Ambiente 
  - Animação
  - Comunicação
  - Cozinha e refeitório
  - Saúde
  - Proteção Civil 
  - Abastecimentos
  - Praça
  - Pista de Obstáculos
  - Campo Náutico
  - Infraestruturas
  - Transportes

comunicação
Seis adultos têm como principal
 missão fazer a cobertura em foto-
   grafia e vídeo das várias atividades
    que acontecem neste XIV ACANUC e edi-
       tar o trabalho para, então, o divulgar
          em campo e fora dele, através das redes
            sociais. São os chatos da máquina fotográ-
              fica e câmara de filmar, os crominhos dos pc’s
                na tenda à entrada de campo, aqueles que se deitam tarde e a más horas… e aqueles
          que vão publicando fotografias e vídeos que fazem as delícias de todos aqueles que
   não estão (fisicamente) em campo.
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campo náutico
Bem vindos ao Campo Náutico! 

Esta atividade fantástica funciona no Molho Leste e é a primeira vez que existe um Campo Náutico
num ACANUC. E isto foi um propósito da candidatura dos Agrupamentos de Peniche e da Atouguia

da Baleia: ter  atividades de água, trazer aquilo que Peniche tem de melhor - a praia. Esta praia
é enorme e tranquila, oferecendo as condições necessárias para que as atividades se realizem
de forma bastante aprazível. Temos 4 dias de atividades para as várias secções: todos farão os

jogos de praia, a canoagem e o surf… há ainda uma parte ambiental com um forno solar,uma
oficina sobre o oceanário e uma outra da spea sobre as aves da zona. A iii e IV podem ainda

fazer stand up paddle. A atividade tem estado a correr muito bem, sendo a equipa do Campo
Náutico constituída por 13 elementos fixos, recebendo o apoio diário dos animadores

que acompanham as secções.

cozinha e refeitório
Na cozinha, a equipa é constituída por dirigentes, ex.dirigentes e mães que
trabalharam arduamente durante 6 dias, garantindo diariamente uma média
de 600 refeições atempadas e saudáveis para a I Secção e seus Animadores, bem
como para todos os Serviços da atividade e Entidades convidadas. Tivemos em con-
sideração, para além da alimentação saudável e diversificada, inúmeras restrições
alimentares e o cumprimento de regras de higiene e segurança aprovadas pelo delega-
do de Saúde. Mesmo com algumas adversidades diárias, a equipa considera que conseguiu
atingir os objetivos diários propostos com sucesso e boa disposição.



diário de campo
Casa Comum

Ferrel, 6.ª feira - 2 agosto

festa de campo com muita animação!
A Festa de Campo é sempre um momento muito aguardado por
todos com grande expectativa e animação! Em palco estive-
ram os Lobitos do sucbampo Cá, os Exploradores do sub-
campo Hestia, os Pioneiros do sucbampo Anurai e os Cami-
nheiros do subcampo Kevin (reforçados com elementos
dos restantes subcampos). Também se ouviu o Hino da Ati-
vidade e um discurso do Chefe Carlos Pacheco.
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