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Olá Escuteiros, 

 Cá está mais uma edição da nossa querida revista, e para não variar, cheia 
de novidades!! 

Em primeiro lugar, quero-vos dizer que a equipa do Oestescutista está muito 
feliz… Isso mesmo, muito feliz! Estamos felizes por saber que há máquinas 
fotográficas neste Núcleo que não estão com ferrugem… Mas estamos ainda 
mais felizes por saber que os donos dessas máquinas estão saudáveis e em 
boa forma!! Parabéns, a vossa ginástica está a mostrar resultados, com mais 
uns “flashes” os vossos dedos estarão perfeitos… Continuem! 

 Ora então, se temos fotografias, isso significa que foi disparado mais que um 
“flash”, então… temos concurso… se temos concurso, isso quer dizer que 
vamos ter as primeiras votações on-line do Oestescutista!! Não é magnífico?? 
Só podíamos estar mesmo muito contentes, não acham? 

 Portanto, para que, neste mês, ganhe a vossa fotografia favorita, só têm que 
votar e divulgar, simples não? Não se esqueçam que o “flash” vencedor deste 
mês ficará apurado para a votação anual, de onde sairá a capa da nossa 
edição anual em papel! Por isso pensem bem, e divulguem ainda mais!! As 
votações estão abertas a partir de hoje, entrada on-line da edição 138, até 
dia 7 de Novembro às 24h. 

 Podem começar já a enviar os vossos “flashes” para a próxima edição… 
queremos ficar com a caixa de e-mail entupida com fotografias vossas!! Se já 
não se lembrarem bem, temos os regulamentos, de todos os nossos 
concursos na pasta “documentação”. 

 Já que estamos a falar de regulamentos e concursos… já foram ver o 
regulamento do concurso para a criação da nossa Mascote?? Já?? Não se 
atrasem… porque parecendo que não, já só têm até dia 15 de Novembro 
para nos enviar as vossas propostas!! Estamos à espera!! 

 E agora outra novidade importante… não sei se já repararam, mas também 
no sector documentação deste site, está uma alínea que diz “Suporte:”, e por 
baixo pode ler-se, depois do pontinho… “Foto-reportagem”… isto significa que 
sempre que nos quiserem enviar as foto-reportagens das vossas actividades  

� 3 ��:� 3 ��:� 3 ��:� 3 ��: ,,,,������������

((((����



 
 
 
 

� 3 ��:� 3 ��:� 3 ��:� 3 ��: ,,,,������������

��������

já o podem fazer!!! É só descarregarem para o vosso computador o nosso 
suporte e montarem as fotografias e comentários… queremos que partilhem 
tudo o que fazem connosco! 

 Para terminar, quero desejar a todos um óptimo início de ano escutista, que 
seja um ano repleto de actividades e divertimentos, mas que sirva também 
para que reflectindo, cresçamos na Fé e comecemos novos trilhos nesta 
longa caminhada da vida, de modo a que consigamos cada vez melhor 
cumprir a Missão que BP nos deixou… 

Boa Caça/ Pesca, 

Sempre Alerta para Servir 
A directora, 

 Ana Marreneca 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALERTA Escuteiros do OESTE! 

 As actividades deste ano estão no seu início. Os Agrupamentos lançam o 
novo ano com as tradicionais passagens de secção. É uma grande felicidade 
poder assistir a tanto entusiasmo que se renova anualmente, tal como se da 
Natureza se tratasse. 

 Pensando seriamente neste (re)nascimento anual das actividades, leva-me a 
questionar sobre no nosso próprio renascer. O renascimento/fortalecimento 
dos nossos compromissos para com o Movimento, para com a Sociedade, 
para com o nosso Trabalho é dado quase como adquirido… e, onde caberá o 
nosso renascimento para com Deus? e para com a nossa família?. 

 Claro que estas questões, embora aplicáveis a todos os Escuteiros, colherão 
um eco mais profundo no coração dos Dirigentes. E, desculpem-me todos os 
outros, é para os Dirigentes que hoje escrevo. 

 Todos vós sabeis que vários factores de sucesso têm contribuído para o 
crescimento e continuidade existencial do Movimento Escutista. Um destes é, 
sem sombra de dúvida, a dedicação, enlevo e empenho que os Dirigentes 
investem na sua Missão de Educadores (irmãos mais velhos), ao Serviço dos 
nossos irmãos mais novos. 

 Ora, com tamanha Missão para cumprir cada um de nós é, muitas vezes, 
tendencialmente levado a votar a algum nível de esquecimento a nossa 
própria participação num Plano mais vasto que Deus nos propõe, onde não só 
a nossa relação com Ele é fundamental mas também, através desta mesma 
relação, a relação com a nossa família (tantas e tantas vezes secundarizada) 
se constituem, em conjunto, como base de sustentação para um equilíbrio 
emocional necessário e trilho seguro para a Felicidade. 

 Relembro-vos o tema anual escolhido para a vivência escutista no Núcleo do 
Oeste: “Escutismo: Patrulha em Missão!” isto para, também sob este tema, 
vos lançar mais um desafio: Saibamos estender a nossa Missão à nossa 
Patrulha mais intima (a Família) onde cada um de nós poderá ocupar 
qualquer cargo mas, seguramente, a Deus caberá o lugar de Guia. Saibamos 
dar a devida importância à velha frase “O Dever do Escuta começa em 
casa” 
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Sei que, neste momento, quase todos vós estareis a pensar “isso é fácil de dizer …”. Eu 
próprio me encontro entre vós mas, por isso mesmo, é que, lembrando a nossa 
Promessa, deveremos “fazer todo o possível por” vencer mais este desafio e cumprir, 
também, esta Missão. Lembremo-nos sempre do que BP nos ensinou “O sucesso 
depende de nós mesmos …”. 

 Cabe aqui um agradecimento sincero a todas as nossas famílias que, ao longo do 
passar dos anos, nos apoiam na nossa Missão de Dirigentes e que, muitas vezes no 
silêncio, dão sentido e força a cada um de nós contribuindo indubitavelmente para o 
sucesso e existência do Movimento Escutista! Muito Obrigado. 

 Deixo-vos um sorriso, votos sinceros de Boa Caça/Pesca e uma Canhota Amiga. 

 Deste vosso amigo e irmão 

Sempre Alerta para Servir 

 Paulo J. Marreneca 

Chefe de Núcleo do Oeste 
pmarreneca@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 

Como sabem, no próximo dia 8 de Novembro, haverá 
junto ao Mosteiro da Batalha a celebração do 
Padroeiro do CNE – S.Nuno. Esta celebração, à qual 
todos os escuteiros do CNE foram convidados a 
participar, será às 11h30 da manhã e transmitida pela 
TVI. 
Coube à Chefe Teresa Cordeiro do 379- A-dos-
Cunhados a tarefa de organizar um coro para a 
animação desta celebração. 

Ela lança o desafio a todos os escuteiros do Oeste, e 
não só, interessados em participar activamente e 
fazer desta Festa em honra de S. Nuno um momento 
inesquecível a pertencerem a este coro. 

Os ensaios do coro serão no salão paroquial de A-
dos-Cunhados (atrás da igreja) nos seguintes dias: 

• 25 de Outubro (Domingo), das 15h às 16h30;  
• 1 de Novembro (Domingo), das 16h às 18h00. (Alterado)  

A chefe Teresa enviará as partituras a quem responder positivamente a este 
desafio (teresa.cordeiro@gmail.com). 

No que diz respeito a transportes, as informações que existem é que estão ao 
encargo de cada agrupamento.  
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Wings 2009 

 Mais um ano com o 1st Wellington Scout Group, o Agrupamento 648 de 
Campelos está ligado a este agrupamento Inglês há 4 anos. No primeiro 
ano foram eles a visitarem-nos durante uma semana e participar num 
pequeno acampamento de agrupamento. No segundo verão fomos 
convidados a visitar Londres e passar uns dias na localidade de Wellington 
e acampar em Bristol. O ano passado voltámos a juntar os trapinhos e 
voltaram a vir a Portugal desta vez a participar no XI Acanuc em Ferrel. 

 

Este verão o agrupamento 648 voou até Heathrow  para voltarmos a 
encontrar com os nossos irmãos desta vez a participar no Wings 2009 em 
Windsor. http://www.wings2009.org.uk/. O wings é um jamboree 
internacional que existe desde 1993 em Inglaterra. Este ano o tema era 
“Making a Difference” / “Fazer a Difrença” e ficámos acampados no Great 
Park de Windsor, mais especificamente no quintal da Rainha, uma vez que 
o Great Park de Windsor fica nas traseiras do Castelo de Windsor, uma 
das propriedades da Família Real.  

Saímos de Portugal 8 caminheiros e 2 chefes, ao chegar a Wings 2009 
juntámo-nos aos cerca de 6 mil pessoas divididas em 5 subcampos e staff. 
Em campo encontravam-se 21 país representados. Nós ficámos no 
subcampo Archimedes juntamente com os escuteiros de Wellington, 
sendo os outros Bell, Morland, De Havilland e Harrington, todos eles 
grandes inventores. 
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Os primeiros 2 dias foram dedicados a conhecer as pessoas, culturas e o 
campo em geral. No Domingo à tarde tínhamos que mostrar algo típico da 
nossa cultura aos outros escuteiros, então o que mais típico que bacalhau 
frito em cebolada, chouriço assado e vinho do Porto?! Escusado dizer que 
fomos considerados os mais “saborosos”. No final da tarde de Domingo 
tomámos conhecimento que os egípcios eram tão adeptos do futebol 
como nós, portanto os rapazes como era de esperar organizaram um jogo 
amigável onde Portugal ganhou por 2-0 aos egípcios. 

 

As actividades começaram na segunda-feira, pela parte da manhã ficámos 
na tenda DGV – Global Development Village dedicado a dar a conhecer os 
obstáculos que as populações do mundo enfrentam em relação a cultura, 
religião, politica e ambiente. Da parte da tarde fomos até ao lago 
Wraysbury onde participámos em actividades aquáticas tais como 
kayaking e canoagem. Essa noite no palco principal houve a néon disco 
party que foi no mínimo uma festa a não esquecer!  

Ao meio da semana, na quarta-feira estava agendado um dia especial só 
para os maiores de 18 anos, levaram-nos até um estádio de hóquei no 
gelo. Eram as olimpíadas do gelo, um torneio de jogos variados, desde 
basquetebol no gelo, bowling (sem a bola mas com pessoas sentadas em 
karts a mandar os pins abaixo), pirâmide de pneus… Mais uma vez 
estivemos em alta e a equipa portuguesa levou a medalha de ouro nos 
jogos olímpicos do gelo. Também ganhamos o torneio de Shinny que é 
basicamente um jogo como o hockey mas sem patins e com uma bola e 
um stick.  Nessa noite foi a grande final de novos talentes “Wings Factor”  
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onde  fomos todos apoiar o Sam Shepard um dos exploradores do 1st 
Wellginton Scout Group que acabou por ganhar o 1º lugar a cantar “When 
you say nothing at all”. 

 

Na quinta-feira para além das actividades como escalada, corridas de 
bungee e tiro ao arco, fomos à festa da Toga… Essa noite vestimo-nos a 
rigor, já tínhamos sido avisados e levamos as nossas togas costuradas de 
Portugal, foi uma noite a não esquecer para não variar a chover e lá fomos 
todos nós vestidinhos apenas de toga e a dançar toda a noite, o 
entusiasmo foi tanto que até demos uma pequena demonstração de 
rancho folclórico. 

Sexta de manhã partimos para Londres, da parte da manhã tivemos um 
tour típico em cima do autocarro vermelho… entre Big Ben, London Eye e 
London Tower visitamos um pouco de tudo em Londres tendo em conta o 
tempo limitado. À noite não podia faltar uns bons pubs ingleses e alguns 
de nós até tiveram o prazer de assistir a um espectáculo dedicado aos 
Queen! 

Sábado dedicámos o dia a explorar a típica vila de Windsor e o castelo da 
rainha, à noite foi o encerramento no palco principal com direito a fogo de 
artificio. A realidade instala-se, domingo iremos embora… No último dia 
arrumamos as coisas e passamos as ultimas horas com os nossos irmãos 
de 1st Wellington, depois de 4 anos de intercambio notam-se as amizades 
criadas entre os escuteiros e partimos na esperança de nos voltar a reunir. 

Caminheira 
Christine Luz 

Campelos 
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Sol-a-Sol 

Foi num belo fim de dia, em que tudo começou. No ar observávamos a 
poeira levantada pelos nossos pés enquanto caminhávamos e no cume de 
um outro monte o esplendoroso sol que se punha, incidia os seus últimos 
raios naquele local que todos nós amamos, a Drave. 

 

Realmente era verdade, bem lá no fundo avistávamos a nossa Base, o 
local onde todos nós nos deparamos com a rudeza das condições de vida 
e sentimos a precariedade do equilíbrio ambiental; onde todos nós nos 
sentimos isolados de todo o outro mundo e descobrimos o verdadeiro 
significado da amizade e da felicidade; onde também vivemos apenas com 
o essencial para o nosso sustento; e porque também a natureza 
envolvente possui uma beleza sem igual. 

O “Sol a Sol” 2009, que outrora se chamava “Campos de Trabalho”, viveu 
como tema naquela semana em torno do poema Filhos de Deus (Margaret 
Fishback Powers), e de outros vários textos que nos faziam pensar nos 
momentos em que os interpretávamos, vivendo-os e questionando-os 
intensamente comparando-os com momentos passados na nossa vida 
enquanto escutas e cidadãos.  
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Pois bem o dia terminara com um excelente quebra gelo, onde tivemos a 
oportunidade de nos conhecermos um bocadinho mais, e também 
acompanhado de um óptimo jantar típico de cada região que ali estava 
presente. 

As manhãs acordavam com o barulho encantador das quedas de água e 
com os pássaros a sobrevoar e a pousar de ramo em ramo, 
entusiasmando-nos deste modo para o trabalho, esforço, amizade, 
descoberta, com momentos de oração, de reflexão, de silêncio e alegria 
ideais para serem vividos num lugar “mágico” 

Debaixo de um calor abrasador todos nós íamos dando o máximo que 
conseguíamos despender, trabalhando de “Sol a Sol”, mas também era 
notável no rosto de cada um a alegria de poder dar um pouco de si, na “ 
construção de um mundo melhor” olhando de frente os escolhos. 
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As noites de facto eram mais relaxantes, que nos incutiam para momentos 
de oração e reflexão, na Casa do Fogo ou simplesmente no campo 
bastante interessantes e dinâmicos, apoiados também com o tocar da 
viola, nas noites livres, enquanto o corpo pousava na rocha a procura de 
um breve descanso e a alma fluía com pensamentos e interiorização 
pessoal. 

O “Sol a Sol” 2009 fora vivido com grande intensidade. Fora-nos proposto 
que quando chegasse o dia da partida, alcançássemos a felicidade interior 
e com um largo sorriso no rosto. 

Acima de tudo tivemos oportunidade de vivenciar um sonho único, 
diferente de todos os outros que possamos vir a ter. foi-nos dada a 
oportunidade de compreendermos o porquê e sermos o “Homem Novo”. 
Foi nesse mesmo assunto que cada um se debruçou tentando dar sentido 
ao caminho para a construção da sua vida. 

A vontade de cada um oferecer a sua mão ficou marcada, e de facto o 
sonho de todos nós na Drave não acabou, mas sim apenas começou. 

Drave para sempre…  

Caminheiro 
Zé Sousa 

522 Coz 
 



 
 
 
 
 

  

 

Nome: Susana Serrazina 

Idade: 35 

Localidade: Benedita 

Profissão: Actualmente exerço a profissão 
de Técnica Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho. 

  

1)Agrupamento a que pertence? 
Pertenci ao Agrupamento 710 Bendita, 
mas neste momento não estou no 

agrupamento, somente na Equipa Nacional de Ambiente. 
  
2)À quanto tempo é escuteiro? 
Desde 1988 
  
3)O cargo que está a exercer neste momento no escutismo? 
Sou Chefe da Equipa Nacional de Ambiente 
  
4)Os cargos que já exerceu no escutismo? 
Para além de chefe adjunta da II secção, da IV secção do meu agrupamento, 
e muito “sumidamente” da III secção, fui em 2000/2002 chefe do 
Departamento Nacional de Educação Ambiental, tendo regressado agora para 
a Equipa Nacional de Ambiente 
  
5)O que gostou mais? 
Os anos mais marcantes no meu agrupamento, para além do meu tempo de 
pioneira (Sénior na altura) foram os primeiros anos em equipa de animação, 
passados na II secção. Altura em que o meu contacto com os elementos do 
grupo explorador era permanente, o que me permitiu ter vivências muito ricas. 
Depois, devido à minha vida profissional, a encontrar-me a viver fora da 
Benedita e à colaboração no Departamento Nacional de Educação Ambiental 
o tempo foi reduzindo e a disponibilidade deixou de ser a mesma, pelo que a 
colaboração começou a ser mais pontual, dificultando um pouco as coisas. 
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Para além disso, gostei também de fazer parte do Departamento Nacional de 
Educação Ambiental onde trabalhei com elementos fantásticos, quer ao nível 
da equipa quer nas actividades que participei. 
  
6)Qual é, neste momento, o papel da equipa em está integrada? 
Neste momento a equipa encontra-se concentrada em disponibilizar 
ferramentas e recursos para serem utilizadas pela associação.  Acreditamos 
que a temática ambiental deve ser explorada a par das outras temáticas, pelo 
que deve existir aos diferentes níveis uma equipa organizada 
transversalmente e que o papel da equipa nacional passa por disponibilizar 
ferramentas e recursos que auxiliam de certo modo o trabalho por elas 
efectuadas. 
  
7)Qual foi a ultima actividade internacional em que participou? 
Até à data só participei numa actividade internacional que decorreu 
recentemente em Frankfurt, num seminário sobre Educação Ambiental, 
integrado no Programa do Escutismo Mundial para o Ambiente (PEMA) 
(“World Scout Environment Programme” ) 
O que é o Programa do Escutismo Mundial para o Ambiente (PEMA)? 
O PEMA  é uma compilação de ferramentas, recursos e iniciativas, 
promovidas pela Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME) 
(World Organization of the Scout Movement), que pretendem suportar o 
desenvolvimento da Educação Ambiental nas associações escutistas dos 
vários países. Inclui a Insígnia Mundial do Ambiente, o programa “Scout of the 
World” e o SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and 
Environment). 
  
8 )O que fizeram no seminário? 
Este seminário serviu para nos inteirarmos melhor do programa. Nós 
(Portugal) somos um dos 25 países que iniciou o processo de adaptação da 
nova Insígnia Mundial do Ambiente que vem substituir a Insígnia Mundial da 
Conservação da Natureza. Neste momento ainda estamos numa fase 
embrionária do processo, mas brevemente esperamos poder avançar com 
mais informação. No seminário tivemos a oportunidade de conhecer melhor o 
programa, de experimentar algumas actividades que a Insígnia Mundial do 
Ambiente fornece, bem como criar outras actividades. 
Como foi a interacção entre os vários escuteiros dos outros países? 
A experiência foi muito interessante. Os participantes vieram de vários países 
como Espanha, Irlanda, Republica Checa, Reino Unido, Alemanha, Austrália, 
Costa Rica, Argélia e Portugal.  Dada a multiculturalidade, este tipo de 
actividades permite-nos trocar experiências, conhecer realidades diferentes e 
abrir novos horizontes. 
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9)Quais são as diferenças entre o escutismo português dos outros 
países? 
Não sou a pessoa indicada para fazer essa comparação, mas cada país tem a 
sua realidade, organização e cultura pelo que existe sempre alguma diferença 
entre o que fazemos e o que fazem outras organizações escutistas de outros 
países. 
Do cargo que ocupa agora tem uma visão mais abrangente do escutismo, 
como é que o nosso núcleo é visto? 
De facto a participação ao nível nacional dá-nos uma visão diferente do 
escutismo, mas confesso que não tenho essa informação de como o nosso 
núcleo é visto. O Núcleo do Oeste teve e tem escuteiros com um grande 
potencial que pode aplicar quer localmente quer a outros níveis. O que 
aconselho é que para além do trabalho, bastante importante a nível do 
agrupamento ou do núcleo, também dêem espaço a que os nossos escuteiros 
participem em actividades e colaborem a nível regional, nacional e mesmo 
internacional. Pois de certeza que ficarão muito mais ricos. 
  
10)Há algum desafio que queira lançar? 
Há sim. Gostaria de lançar um desafio a todos os Pioneiros/Marinheiros e 
Caminheiros/Companheiros: o projecto “Eco Locais” que possivelmente 
alguns já ouviram falar e que está mesmo a arrancar no terreno.  Este projecto 
surgiu do esforço e objectivos comuns entre o CNE e a LPN (Liga para a 
Protecção da Natureza), ao qual se juntou o SEPNA (Serviço de Protecção da 
Natureza e do Ambiente), um parceiro importante no trabalho no terreno. Nele 
está bem patente a nossa metodologia de projecto. Com ele, pretende-se 
incentivar os escuteiros a desenvolverem actividades locais que promovam 
uma sensibilização e participação ambiental. Actividades essas, que sejam 
acompanhadas por técnicos e recursos de quem nos sabe auxiliar. O projecto 
é suportado por fundos (da EEGrants), uma candidatura que a LPN liderou e 
cujos fundos gere, no sentido de nos disponibilizar uma técnica de Ambiente 
que acompanhará os muitos projectos de acção que esperamos desenvolver 
por esse país fora. (podem saber mais em http://ecoslocais.lpn.pt) 
Para além disso, é objectivo da Equipa Nacional de Ambiente enquadrar os 
projectos efectuados no “Ecos Locais” na Insígnia Mundial do Ambiente, como 
tal estejam atentos e comecem desde já a desenvolver as vossas actividades. 
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Exploradores e Moços do Oeste… 

Antes de mais espero que o período de 
férias, que muitos agrupamentos têm 
durante os meses de verão, tenha corrido 
bem e que tenha servido para carregar as 
energias para o recomeço deste novo ano 
escutista. 

Também gostaria de saudar os novos 
exploradores e moços que este ano 
chegaram este à IIª secção (aspirantes e 
noviços) e que vão ter o prazer de partilhar 

em conjunto com todos os exploradores e moços mais velhos novas 
aventuras. 

Neste ano escutista vamos continuar a viver o espírito fraterno de alegria e 
entusiasmo que caracteriza a IIª secção. Vamos reviver as experiências em 
aventuras já tradicionais nos exploradores e moços do Oeste, como o EGO e 
o RumOeste, e algumas inovações vão também surgir. Para saberes quais as 
novidades que iram surgir este ano vai estando atendo ao site da Junta de 
Núcleo do Oeste, porque as novidades vão estar a chegar. 

Esperamos contar com todos – Exploradores, Moços e Animadores – nas 
diferentes actividades dinamizadas pelo departamento, pois só assim faremos 
mais e melhor escutismo no Núcleo do Oeste. 

 

Equipa do Departamento da IIª secção 
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O Escuteiro do Leme 

 Caros Caminheiros e Companheiros do Oeste, 

Aprendemos “nos livros”, que «o Jogo Escutista 
é uma acção (projecto), que se desenrola num 
espaço (natureza, sede), em que se vive um 
imaginário (sonhos, aventura), em pequenos 
grupos (sistema de patrulhas), onde cada um 
tem um papel (cargo) e que só é possível 
porque existem regras (lei, promessa, 
princípios)». 

De facto, “teoricamente” parece complexo, mas 
na prática tudo se resume a semear os nossos 
sonhos no seio de um pequeno grupo de 

amigos – chamemos-lhes irmãos – e a viver o compromisso constante de 
os deixar crescer na coerência de vida e na responsabilidade e respeito 
para consigo próprio, com os outros e, acima de tudo, para com Deus. 

Este “Caminho do Triunfo” rumo a ser “Homem-Novo” só é possível se todos 
cumprirem a sua missão (relembro que o tema da JNO para este ano é 
«Escutismo: Patrulha em Missão!»), ou seja, se todos viverem o 
compromisso do seu cargo com responsabilidade e respeito pelos 
restantes. 

Cada um é chamado a uma missão e deve procurar desempenhá-la o 
melhor possível, procurando a auto-formação, aprender com quem já a 
desempenhou ou até acções de formação que o possam simplesmente ajudar 
a servir melhor. 

De entre vós, há um que foi chamado à missão de Chefe de Equipa/Arrais. 

Ser Chefe de Equipa/Arrais é ser aquele que puxa pela equipa/companhia, 
que motiva à participação, à vivência da Fé, ao zelo pelo cumprimento da 
Carta de Clã. 

Ser Chefe de Equipa/Arrais é viver no dia-a-dia a ousadia de se tornar um 
exemplo (nas actividades, na escola, no trabalho, na vivência da Fé) para os 
outros, não por ser o mais importante na equipa /companhia, mas por ser 
aquele que mais serve. 

Ser Chefe de Equipa é ser o Caminheiro do Leme! 

Ser Arrais é ser o Companheiro do Leme! 
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Mas porque “quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável” 
(Séneca), muitas vezes o Chefe de Equipa/Arrais precisa de azimutes, 
ferramentas que o ajudem no dia-a-dia da sua árdua missão. 

Tenho um novo desafio para todos os Chefes de Equipa e Arrais: 
participar no curso “Ao Leme”, um curso promovido pelo Departamento da 
IV Secção, da Junta Regional de Lisboa e que se realizará nos dias 28 e 29 
de Novembro, na Pontinha. 

Clica aqui  
http://www.cnelisboa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=109&I
temid=2 para mais informações e inscreve-te já! 

As inscrições deverão ser enviadas para a Junta de Núcleo do Oeste até ao 
dia 30 de Outubro. 

Boa Caça e Boa Pesca! 

  

Uma Canhota Amiga, 
Fernando Carreira 
Ch. Dep. IV-Oeste 
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Pensai bem nos vossos caminhos! Subi ao monte, trazei madeira e reconstruí 
a casa. Ag 1, 7-8 

 Alerta irmãos escutas do Oeste, 

Estamos em tempos de recomeços – escutista, escolar, paroquial … – e se 
não desejarmos ou procurarmos construir caminho com sentido, corremos o 
sério risco de permanecermos em estado de águas paradas onde não há vida, 
aprendizagem e crescimento. E tudo o que possamos realizar será um 
simples entretém. 

O Senhor, de facto, alerta-nos para este perigo: Pensai bem nos vossos 
caminhos. Sabemos que para nós esse caminho a percorrer é na pista de 
Jesus Cristo, a sua vida e testemunho. Contudo, isto não pode ficar só na boa 
intenção. 

Subi ao monte! Na procura e na surpresa do irmão a acolher. Na luta contra a 
preguiça e o medo que te impede de te comprometeres inteiramente! 

Trazei madeira! Fazendo do madeiro da cruz a tua pista para a subida! 
Seguindo o que B.P. nos diz: “Cristo deu a Sua vida para nos dar o exemplo, 
nomeadamente de que devemos estar sempre alerta – qualquer que seja o 
preço que tenhamos de pagar – para cumprirmos o nosso dever para com os 
outros”. 

Reconstruí a Casa! Como quem já não vive para si mesmo, mas em patrulha, 
em Igreja, vive na busca do Homem – Novo, Jesus Cristo.  

A todos os Bandos, Patrulhas e Equipas em missão desejo: Boa Caça/ Pesca! 

 

Pe Jorge Sobreiro 
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ESCUTISMO – DISTINTIVO VS INSÍGNIA 

Sabes distinguir uma insígnia de um distintivo?Não? Esperamos que este 
texto te ajude… 

Distintivo: 

Sinal exterior destinado a 
diferenciar um grupo ou 
elemento dos restantes. 

No aspecto militar, o 
uniforme é o primeiro 
distintivo de qualquer 
exército, já que permite 
distinguir os que a ele 
pertencem. De acordo com a 
sua forma, cor e colocação, o 
distintivo serve para 
reconhecer as distintas 
armas, unidades e 
comandos. Assim, por 

exemplo, os maqueiros distinguem-se pela cruz vermelha, os ajudantes de 
campo pelos cordões, os oficiais por estrelas ou galões, etc. 

Insígnia: 

Considera-se insígnia do estabelecimento, qualquer sinal externo composto 
de figuras ou desenhos, simples ou combinados com os nomes ou 
denominações do mesmo, ou com outras palavras ou divisas, contando que 
no conjunto sobreleve a forma ou a configuração específica, como elemento 
distintivo e característico. A reprodução ou imitação do nome ou insígnia é 
punida nos termos do código de propriedade industrial. 

Entende-se, assim, que as insígnias incorporam letras ou números e os 
distintivos não. 

As insígnias escutistas são: 

• a da promessa, porque tem as divisas 
• a da região, porque tem letras e números 
• a fita de Portugal, porque tem o nome do país 
• as comemorativas, porque têm letras e números 
• a fivela do cinto, porque tem a divisa “alerta” e o nome da associação 
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Os distintivos escutistas são: 

• os de bando, patrulha ou equipa 
• progresso 
• secção 
• função 
• competência 
• especialidades 
• mérito 
• cavaleiro da pátria 
• noites de campo 
• conservação da natureza 
• marítimos 
• mundial 
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O Oestescutista tem o enorme prazer de anunciar 
o primeiro concurso on-line de fotografia do 
Núcleo. 

Só têm de consultar o regulamento e depois é por 
esses flashes a funcionar! Estamos à espera de receber essas fotos!! Vamos 
lá a ginasticar esses dedos… 

Fotos a Concurso 

 

 
 
 
Nome do autor: Bruno Policarpo 
Idade do autor: 31 
Agrupamento: 647 S.Mamede da 
Ventosa 
Data da Foto: 20/08/2009 
Local: Drave 
 

 

 

 

 

Nome do autor: Alexandre Pires 
Idade do autor: 33 
Agrupamento: 1188 Milharado 
Data da Foto: Agosto 2009 
Local: Porto 
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Nome do autor: Alexandre Pires 
Idade do autor: 33 
Agrupamento: 1188 Milharado 
Data da Foto: Agosto 2009 
Local: Braga  
 

 

 

 

 

Nome do autor: Alexandre Pires 
Idade do autor: 33 
Agrupamento: 1188 Milharado 
Data da Foto: Dezembro 2008 
Local: S. Jacinto 
 

 

 

 

 

 

Nome do autor: Alexandre Pires 
Idade do autor: 33 
Agrupamento: 1188 Milharado 
Data da Foto: Agosto 2009 
Local: Apúlia 
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Foi com o objectivo de promover a participação e interacção entre os 
agrupamentos do nosso núcleo que o Oestescutista criou este concurso, por 
isso mesmo consultem o regulamento e toca a participar! Queremos ficar com 
a caixa de correio entupida com os vossos e-mails!! 

Vamos ver qual é o agrupamento que está apto a receber o título de 
“Agrupamento+, 2009/10” e um magnífico acampamento no CEO… 

 
190 pontos: 

• 1188 – Milharado 
150 pontos: 

• 1279 – Ponte do Rol 
70 pontos: 

• 1183 – Silveira 
60 pontos: 

• 647 – S. Mamede da 
Ventosa 

 
50 pontos: 

• 337 – Caldas da Rainha  
• 710 – Benedita 
• 735 – Valado dos Frades 
• 983 – S. Pedro da Cadeira 
• 1007 – Alguber                       
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983 S. Pedro da Cadeira 

Apontamentos escutistas do 983 

  

Sala dos Exploradores ampliada 

Foi com alegria que terminamos no 
mês de Maio, a quando das promessas, 
as obras de ampliação do canto dos 
Exploradores. Agora com mais uns 
metros quadrados e maior privacidade, 
ficam todas as secções com os seus 
espaços definidos, preocupação antiga 
que veio dar maior qualidade ao 
Agrupamento. 

 

 

Promessas em Maio 

Dia 10 de Maio fizeram promessa 10 
Lobitos, 8 Exploradores, 7 Pioneiros e 
3 caminheiros. 

Velada com a projecção de alguns 
fotos antigas. Começamos o dia 
seguinte com os preparativos na Sede 

e partimos para a Missa do Meio dia. 
Após as promessas, todos os 
convidados partiram para a sede para 
almoçar, a tarde foi animada com as 
traquinices habituais. 

  

A Segunda na Aventura do 
Equilíbrio 

Em meados do mês de Julho, os pais 
do Agrupamento e todas as secções 
foram a banhos lá para Atouguia. Foi 
organizado pela Chefia da Segunda, 
com almoço convívio e canoagem na 
barragem. 

Muitos exploradores fizeram o seu 
baptismo de canoagem, houve quem 
se tivesse desequilibrado e claro, 
muita água pelo meio. Um dia bem 
passado cheio de diversão. 

  

Acampamento de Verão do Grupo 
de Pioneiros em Sta Rita. 

Nos últimos cinco dias de Julho, que 
mereceram o entusiasmo do Grupo de 
Pioneiros, onde o Sol, água, uma 
charca infecta e as piscinas do 
Vimeiro foram os ingredientes, para 
tanta animação. 

Partimos bem cedo, montados nas 
bikes e só paramos em campo para as 
montagens, jantar e um jogo nocturno 
para ajudar a digestão. No dia 
seguinte, fim das montagens e a 
diversão nas piscinas fizeram as 
delicias deste dia. Após o jantar um 
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atelier de observação nocturna, por 
trilhos nunca feitos – “Onde anda a 
Ursa?”, terminamos com o morse 
         luminoso. 

O terceiro dia começa com a 
Jangandagem na charca infecta e o dia 
acaba na Praia de Sta. Rita. 

Deslocámo-nos ao Seminário de 
Penafirme onde um banho quente 
seguido da Eucaristia, nos ajudaram a 
limpar toda a imundice. Feito o jantar 
andamos à volta do campo, com as 
mochilas às costas para descodificar o 
imaginário “O cerco de Transvaal” 
deslocação essa até à capela da 
Bombardeira, que nos trouxe a 
percepção da importância de estarmos 
ali. Chá e bolachas terminaram este 
dia. 

No Domingo de manhã, partimos de 
bike até ao Mosteiro Franciscano em 
Ruinas, para o jogo Biblíco, com as 
leituras do evangelho e de B.P. 
fizemos uma paragem para pensar na 
importância das leis e princípios para 
cada um e sendo acrescentado ao 
grupo o espirito entusiasta da 
participação criativa nas actividades 
enquanto Pioneiros. 

Segui-se o almoço e partimos para a 
praia tomando banhos de areia, onde 
tivemos direito a massagens, o Spa 
natural, recomendamos vivamente. 
Jantar reconfortante e acabamos com o 
fogo de concelho, à luz do gasómetro, 
que também fica bem. 

Segunda-feira, acordamos com a 
ginástica matinal das rãs, 
desmontamos campo e partimos para a 
mata do Seixo. O almoço demorou 

mas lá conseguimos, uma cebolada de 
perú, levantou a moral do nosso grupo 
e partimos. Chegados à sede, 
terminámos com banho colectivo, pois 
ainda havia folgo para mais uma 
brincadeira final, a avaliação da 
actividade foi o culminar deste ano 
escutista. Feitas as despedidas, a 
próxima actividade é em Setembro, 
com o Acapin. 

 

 

Promessas em Setembro 

 Visando a iniciativa da comemoração 
dos 10 anos da Reabertura, o 983 fica 
mais forte com a promessa de mais um 
chefe. Será dia 19 na missa das 20.15 
horas. Ficam desde já convidados a 
visitar-nos. No dia 26 de Setembro 
vamos levar a cabo um Raid para pais 
e antigos escuteiros do Agrupamento, 
onde haverá um almoço convívio e 
uma pequena lembrança. 

 

1183 Silveira 

O 1183 foi a Fátima… 
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Como já vem sendo hábito na nossa 
Paróquia (Paróquia de Nossa Senhora 
do Amparo da Silveira) para dar início 
ao ano Pastoral, todos os movimentos 
e pessoas que assim o desejarem vão 
em Peregrinação a Fátima e o nosso 
Agrupamento, o 1183, como 
movimento católico que é, optou 
também por participar este ano, nesta 
actividade paroquial. 

 

 

E assim foi, no dia 5 de Outubro, pelas 
6 horas e 30 minutos, todos aqueles do 
nosso Agrupamento, que de espírito 
aberto, aceitaram participar na 
actividade, estavam em frente à Igreja 
Paroquial, prontos para embarcar no 
autocarro rumo a Fátima. 

Pelo caminho, tivemos sempre 
presente o convívio saudável, bem 
como as brincadeiras, os cânticos, a 
oração, a reflexão e acima de tudo a 
principal razão de toda a Peregrinação, 
Deus! 

Chegados a Fátima, e uma vez que 
íamos em Peregrinação, fomos com 
toda a Paróquia na maior 
simplicidade, participar na Via-sacra, 
nos Valinhos. Um percurso 
relativamente longo, mas convidativo 

e apelativo a que seja feito, 
principalmente com o espírito com 
que o percorremos. 

Finda a Via-sacra, seguiu-se a hora de 
almoço, contudo, ainda eram 11 horas 
e pouco, de facto, uma hora 
demasiado cedo para se almoçar, visto 
até que tínhamos bastante tempo, 
diga-se de passagem, para o fazer. 
Então, os nossos Chefes, como tão 
amáveis e disponíveis que são, 
desafiaram-nos a ir visitar a Casa da 
Lúcia e a Casa do Francisco e da 
Jacinta, locais aos quais poucos de nós 
já haviam ido. Por isso, com gosto 
percorremos um novo caminho, 
carregado do espírito que nos move 
enquanto Escuteiros, o espírito 
Escutista e assim ficámos a conhecer 
aquelas duas humildes e encantadoras 
casas, pelas quais ficámos 
maravilhados! 

 

Bem, já se estava a começar a fazer 
tarde e ainda tínhamos que ir almoçar, 
junto do resto da Paróquia, num dos 
parques do Santuário e ainda tínhamos 
um percurso a fazer até chegar lá. 
Desta vez deixámos as brincadeiras 
um pouco de lado, e optámos pela 
conversa mais calma, que por vezes é 
tão precisa! 
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Finalmente chegámos ao parque onde 
almoçamos (e que belo almoço!). 

A tarde estava a chegar e a hora do 
Terço na Capelinha das Aparições 
também, no qual também 
participámos. 

 Após o Terço, faltava apenas a 
Eucaristia para que déssemos por 
encerrada a Peregrinação, mas… ainda 
faltavam duas horas, assim, alguns de 
nós resolveram visitar o Museu da 
Vida de Cristo, enquanto outros 
preferiram ficar pelo Santuário e 
arredores. Foi então que a chuva 
resolveu dar o ar da sua graça e 
acabou mesmo por nos molhar! 

A hora da Eucaristia aproximou-se a 
passos largos e, num momento de 
grande solenidade, com a Paróquia em 
peso, numa das capelas da nova Igreja, 
participámos da Eucaristia… 

 

Chegou então a hora do regresso, mas 
antes ainda houve tempo para o 
lanche, que já começava a ser 
desejado. 

Por fim, entrámos no autocarro que 
nos levou rumo à Silveira, com 

espírito carregado de Paz e de Alegria, 
na certeza de que queremos iniciar 
este novo ano Escutista da melhor 
forma que podermos e conseguirmos, 
para que seja um ano no qual que 
possamos viver verdadeiramente o 
espírito e o ideal Escutista, procurando 
tal como nos pediu o nosso fundador, 
B.P., deixar o Mundo sempre um 
pouco Melhor do que o encontrámos! 

Uma Canhota Amiga,  
A Pioneira Joana Rodrigues  

 

1188 Milharado 

1188 – Milharado 

O Clã 95, do 1188-Milharado esteve 
acampado, entre os dias 7 e 11 de 
Agosto, no Gerês, para encerrar o Ano 
Escutista. A actividade teve como 
tema “A descoberta de um novo 
mundo”, baseado na história da 
Pocahontas, mística esta que se 
reflecte na vivência dos caminheiros. 

 

Durante os cinco dias passados em clã 
(caminhada) tivemos a oportunidade 
de contemplar a Natureza que o Geres 
nos oferece, uma magnífica obra de 
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Deus. Em pleno coração da Serra do 
Geres fizemos serviço: apanhar lixo. 
De facto não era o serviço que 
esperávamos, mas fizemo-lo com 
empenho, e assim alertámos a 
comunidade para a preservação do 
Ambiente. A zona do Gerês é rica em 
trilhos onde percorremos dois deles, 
uma forma de conhecer os 
antepassados da região, 
nomeadamente o povo romano. 

 

No quarto dia de caminhada 
realizámos uma actividade diferente 
canyoning, tendo como objectivo 
dispersar/ultrapassar alguns medos. 
Depois desta aventura houve o fogo de 
conselho onde estiveram presentes 
alguns elementos do clã do 
agrupamento 947 de Chorense, onde 
trocamos algumas ideias, vivências, 
ou seja, deram-nos a conhecer um 
pouco da sua realidade, algumas 
riquezas, momentos alegres. 

 

Existiram, como em todas as 
caminhadas, momentos de reflexão e 
partilha que nos ajudam a crescer e a 
construir um caminho de vida. Pois 
“se tu ignoras as barreiras do caminho; 
se tu deixas o trabalho para os outros; 
se simplesmente andas pelo caminho 
que outros construíram, tu passas pela 
vida sem viver, sem deixar marcas no 
caminho…. TU DEIXAS DE SER.” 

Hamster Trabalhadeira 
Equipa Mahatma Gandhi 

 

1279 Ponte do Rol 

O Grupo Explorador 151 – S. Timóteo 
participou no XXIII ACAREG da 
Região de Lisboa, no Centro de 
Actividades Escutistas de Ferreira do 
Zêzere de 01 a 08 de Agosto de 2009. 

Foram 8 dias intensamente vividos 
entre 650 exploradores dum total de 
2000 elementos presentes. 
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 Actividades Náuticas na Praia de 
Fernandaires, Jogo de Vila em 
Ferreira do Zêzere, Oficinas e 
Torneios (ambiente, escutismo 
especial e cordas) foram algumas das 
actividades mais apreciadas. 

As três patrulhas do Ag. 1279 – Ponte 
do Rol, superaram as expectativas da 
equipa de animação com excelentes 
participações: 2º Patrulha Canguru, 
10º Patrulha Tigre e 17º Patrulha Lobo 
da classificação final, entre 94 
patrulhas presentes. 

 

Graças ao lugar obtido, a Patrulha 
Canguru recebeu uma bandeirola da 
actividade e uma tenda. 

Conjuntamente com Alfeizerão, 
dignificaram a participação do Oeste e 
mostraram que o escutismo por cá 
praticado é válido e prepara os nossos 
exploradores para todas as situações. 

  

Equipa de animação doGE 151 

 

. 
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12º Jamboree dos Açores 

  

 “Passado, Presente e Futuro” foi o 
tema do 12.º Jamboree dos Açores, 
que reuniu cerca de dois mil 
escuteiros provenientes do 
Arquipélago, da Madeira e do 
Continente. 

Entre 31 de Julho e 6 de Agosto, os 
participantes visitaram vários 
concelhos da Ilha de S. Miguel, 

integrando-se em actividades de apoio às populações, preservação do 
ambiente e reconhecimento de plantas endémicas. 

 Em entrevista ao jornal «União», o chefe da Junta Regional dos Açores, 
Pires Luís, considerou que o tema do encontro “pretendeu dar a conhecer as 
tradições e os costumes dos Açores” e, simultaneamente, olhar “para a 
nossa realidade como membros da comunidade”, reflectindo sobre o seu 
futuro. 

A alvorada ocorria diariamente às 7h00. A seguir ao pequeno-almoço, os 
escuteiros saíam do bivaque, localizado em Lagos, Vila Franca do Campo, 
regressando pelas 18h00. Após o jantar decorriam as actividades nocturnas, 
que terminavam até à meia-noite. O espaço possuía jornal e rádio de 
campo, internet, transmissões autónomas e lojas. 

“Os objectivos traçados para o 
Jamboree Açoriano foram atingidos, 
tornando-o um marco histórico para o 
desenvolvimento e expansão do 
Escutismo Católico dos Açores, e por 
ser, sobretudo, um momento de 
crescimento e de descoberta pessoal 
para todos os jovens e adultos 
participantes”, refere um comunicado 
enviado à Agência ECCLESIA. 

De quatro em quatro anos, afirma a mesma nota, estas actividades são uma 
oportunidade para “fomentar o espírito de equipa” e proporcionar “estilos de 
vida saudável e convívio fraterno, sem álcool e droga”. 
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Pires Luís considera que “é preciso ultrapassar as dificuldades do presente 
e imprimir na nossa sociedade a alegria de viver”. 

O dirigente recorda que “o futuro está nas mãos destes jovens” e que “a 
grande aspiração do ser humano consiste na coerência e adesão a um 
projecto capaz de dar sentido à vida, como apresenta o escutismo”. 

Fonte: Agencia Ecclesia 
http://www.agencia.ecclesia.pt 
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Na celebração do centenário do escutismo, o Corpo Nacional de Escutas foi 
ao baú das suas memórias e encontrou muitas personalidades portuguesas 
que fizeram caminho neste movimento juvenil. Falecido em 1932, D. Manuel 
Vieira de Matos, arcebispo de Braga, recebeu os escuteiros do 4º 
acampamento nacional. Ficou célebre a frase proferida. “Queridos rapazes, 
metade do meu coração é vosso. Levai-o convosco”. Apesar da estreita 
relação entre a Igreja e o Estado Novo, o Cardeal Manuel Gonçalves 
Cerejeira “impôs quase sempre a sua autoridade pastoral e foi protagonista 
de diversos conflitos institucionais, nomeadamente em 1938, com o ministro 
da Educação, Carneiro Pacheco, impedindo a integração do CNE na 
Mocidade Portuguesa”. 

Se o cardeal Cerejeira defendeu sempre este movimente juvenil, o seu 
sucessor, D. António Ribeiro, foi caminheiro no Clã 8 do Seminário Conciliar 
de Braga. Das suas palavras no Congresso do CNE, realizado em 1986, 
transcreve-se o seguinte: “É comum dizer-se que o Escutismo representa 
uma excelente escola de formação humana. Sabe-o toda a gente, mas 
conhece-o de um modo particular, quem alguma vez foi escuteiro. Tive a 
sorte de fazer parte de um grupo de escuteiros… Ajudou-me a crescer em 
humanidade e na fé. Ainda hoje me considero membro da grande família 
escutista”. 

 Escuteiro Prémio Nobel da Paz 

O dia 10 de Novembro de 1996 ficará na história do Corpo Nacional de 
Escutas. Um escuteiro das suas fileiras foi laureado, em Oslo, com o Prémio 
Nobel da Paz. Nascido em 1948, em Baucau (na altura Timor português), D. 
Carlos Ximenes Belo foi escuteiro do agrupamento 550, D. Bosco, de 
Manique, Estoril. Foi símbolo de um povo mártir e recebeu, em Évora, das 
mãos do chefe nacional do CNE, a mais alta condecoração da associação, o 
colar de Nun´Álvares. 
O actual bispo do Porto, D. Manuel Clemente, também bebeu o espírito 
de Baden Powell. O prelado fez “um percurso extraordinário pelo 
Corpo Nacional de Escutas”. Membro activo dos agrupamentos de S. 
João de Brito e de Torres Vedras, D. Manuel Clemente foi assistente, 
formador e chefe de núcleo do Oeste. Mobilizou paróquias, organizou 
acampamentos de núcleo, festivais escutistas. O actual bispo do Porto 
foi o pai da ideia da revista «Oestescutista». 

Falou com Baden Powell (fundador do escutismo), fundou e dirigiu durante 
oito anos a «Flor do Lis». Referimo-nos a Monsenhor Avelino Gonçalves que 
publicou também o livro «A educação da Juventude pelo Escutismo». Ao 
longo destes anos foram muitos milhares de jovens que passaram pelo  
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CNE. O baú está cheio de recordações mas o escutismo português também 
tem os olhos postos no horizonte. Quer construir trilhos do futuro: 
proporcionar um melhor conhecimento do Escutismo; reforçar a unidade do 
escutismo na diversidade cultural; promover a paz; promover o diálogo inter-
religioso e demonstrar o contributo do escutismo no ambiente. O CNE está 
atento aos sinais do tempo. (Nota: estes dados foram retirados do livro 
«Corpo Nacional de Escutas – Uma história de factos) 

  

Fonte Agencia ecclesia 
http://www.agencia.ecclesia.pt 
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Mercado internacional  
  

“É já a 24 e 25 de Outubro. Programas escutistas, 
não escutistas, de voluntariado, campos de trabalho, 
projectos realizados e em andamento e actividades 
mundiais são alguns dos produtos que estarão no MI 
2009. Para além disso, temas como os “Valores 
Internacionais” e “Escuteiro cidadão do mundo” serão 
temas centrais nas mesas redondas, com 
especialistas a orientarem e esclarecerem questões e 

opiniões.” Será no Entroncamento, a não perder. 

http://internacionalcne.ning.com/ 

  
Celebrar S. Nuno  

 

 “O Corpo Nacional de Escutas mobiliza-se para celebração de 
acção de graças pela sua canonização. Celebração a 
acontecer na Batalha, dia 8 de Novembro, às 11h00.” 

  

www.cne-escutismo.pt 

  

 Carta dos Deveres do Homem 

 

“O Homem é sujeito de Direitos, largamente 
consagrados, embora demasiado frequentemente 
desrespeitados, mas é igualmente sujeito de 
Deveres, deveres cujo objecto é, também, em muitos 
casos, o próprio Homem. Será que alguma vez 

alcançaremos o pleno respeito pelos Direitos do Homem não sendo pelo 
efectivo cumprimento por parte do Homem, de todos os homens e mulheres, 
dos seus Deveres? E quais são esses Deveres? Contribuir para uma 
definição dos Deveres do Homem é o horizonte deste projecto.” 
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O conselho consultivo desde projecto vai reunir no próximo dia 1 de 
Novembro na sede nacional (rua D. Luis I, 34 – Lisboa). Esta reunião está 
aberta aos Pioneiros/Marinheiros, Caminheiros/Companheiros e Dirigentes. 

  

 

E assim terminamos esta edição/acampamento, partindo a toda a 
velocidade para a próxima. O próximo acampamento terá como foco o 
inicio do ano escutista e tudo aquilo que o envolve. Aqui ficam 
algumas datas: 

• Entrega de conteúdos: até dia 5 de Novembro;  
• Votação do flash: até dia 7 de Novembro;  
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