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Em primeiro lugar, e em nome de toda a equipa, peço desculpa pelo atraso desta 
edição. De facto, já devia estar on-line há muito tempo, mas percalços que nos 
transcendem não permitiram que isso fosse possível mais cedo. 

De qualquer forma, e como temos de olhar para as situações pelo lado positivo… Deu 
para perceber que têm andado atentos ao nosso jornal, fico muito contente por isso! 

Não se preocupem que as noticias enviadas até à data, mesmo as que não estão 
publicadas nesta edição, entrarão on-line no próximo número… O que não implica 
que, se por acaso já tiverem enviado noticias, não mandem mais! A nossa caixa de 
correio está sempre pronta para receber mais novidades! 

 Agora tenho duas novidades para vos contar…A má é que, infelizmente, só o 
agrupamento 647 de S. Mamede da Ventosa participou no concurso para a nossa 
mascote. Digo infelizmente porque, assim, só pudemos dar a este agrupamento 50 
pontos no concurso Agrupamento+ (uma vez que participaram com uma proposta). A 
boa noticia é que como achamos que é um concurso importante, visto estar em questão 
a nova imagem do Oestescutista, tomamos uma decisão muito importante e 
definitiva!! Vamos alargar o prazo de entrega de propostas até ao fim de Março. 
Não é fantástico?? 

Assim, se até já tinhas tido umas ideias mas não tinhas conseguido entregar a tempo… 
Podes fazê-lo agora! Se ainda nem tinhas pensado participar, não esperes mais tempo! 
Põe essa inspiração a funcionar e arregaça as mangas… Toca a desenhar! Só assim, 
podes ganhar logo 50pontos e habilitar-te a ganhar mais 500!! Aliciante, não?? 

Como já estão fartos de saber, para participarem nos nossos concursos, podem aceder 
aos regulamentos a partir do separador “Documentação” deste site. 

 Para vos despertar a curiosidade, fica então, aqui o foco da próxima edição, 
“Formação no escutismo”. 

 Até breve, 

Boa caça/pesca 

Sempre Alerta para Servir 

A directora, 

Ana Marreneca 
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ALERTA Escuteiros do OESTE! 

Desejo a todos um excelente ano de 2010 repleto de Actividades Escutistas! 

Neste novo ano temos muitos desafios pela frente que, à boa maneira de BP, 
saberemos ultrapassar com sucesso. Estamos quase a terminar o nosso CEO!! Todos 
os documentos necessários para a vistoria final da Câmara Municipal já foram 
entregues. 

Com o esforço e dedicação dos Agrupamentos do Oeste, temos quase todas as obras 
pagas, mas ainda falta um esforço final. Voltaremos ao vosso contacto com mais uma 
campanha de Angariação de fundos que esperamos tenha a adesão da maioria dos 
Agrupamentos do Oeste para, assim, podermos honrar os nossos compromissos 
financeiros. 

Depois de aprovado o RAP, está na hora de começarmos a absorver as novas ideias 
para, mais tarde, as pormos em prática. 

Estaremos alerta no sentido de vos dar notícias fundamentadas e consolidadas. Até lá a 
vida dos Agrupamentos e suas Secções deverá permanecer inalterada. 

Desta vez repito-vos um desafio que já vos lancei no passado: Fortaleçam as 
Patrulhas. Temos uma MISSÃO para cumprir! Estejam sempre Alerta! 

 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 
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O ano passado, ano de tomada de posse de uma nova Junta Central, foi proposto, a 
nível nacional, uma caminhada Trienal denominada “Dar sentido ao caminho”. 
Esta proposta de caminhada subdivide-se em 3 etapas interligadas entre si. A 
primeira etapa, referente ao ano passado focava o Caminho, e tinha como figura 
principal S. Paulo. A segunda etapa, a que iremos viver este ano, tem como foco os 
Valores, e é figurada por S. Nuno de Santa Maria. A terceira e última etapa deste 
plano trienal, centra-se na caridade e na imagem da Beata Teresa de Calcutá. A 
ligação entre as 3 etapas é bem expressa neste excerto: 

“Viver é CAMINHAR  

                                                   Caminhar é viver VALORES  

                                                                                    Viver valores é AMAR” 

 

Como já referido, estamos a meio da caminhada – Caminhar é viver valores. Nesta 
fase do caminho vamos encontrar como nosso orientador S. Nuno de Santa Maria, 
o patrono do CNE. S. Nuno viveu sempre em busca de VALORES. Primeiro foi 
um grande defensor da pátria, da unidade, da honra, da dedicação e do serviço. 
Posteriormente, cativado pelo amor de Deus, encontrou valores ainda mais altos, e 
decidiu ser reflexo desse amor junto dos outros.  

Também a nossa junta regional propõe um tema figurado em S. Nuno de Santa 
Maria – “Deixa a tua marca na história”. 

Na proposta lançada pela junta regional, deparamo-nos com um forte realce da 
realidade de S. Nuno. Da mesma maneira que S. Nuno Marcou a história, na sua 
época, cada um de nós é também convidado a ser um exemplo de transmissão de 
valores na realidade em que está inserido, valores esses que hoje em dia se estão a 
perder.      
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Realidade no sentido de que ele não faz parte de uma história imaginável de 
valentes cavaleiros e homens de valores que nos povoam o imaginário de crianças. 
Ele faz parte de uma realidade onde vivemos, porém, afastados alguns séculos. Um 
cavaleiro de carne e osso que deixou a sua marca na historia pelos valores que 
acreditava e vivia.  

É nos lançado o desafio de sermos, tal como S. Nuno o foi, instrumento de Deus 
no mundo, sermos exemplo vivo de valores, deixando o Mundo um pouco melhor 
do que o encontramos. 

 “Escutismo: Patrulha em Missão!”, será este o tema que nos irá acompanhar este 
ano no Oeste. Dentro do universo escutista, a célula mais elementar é a patrulha 
(bando, tripulação, equipa ou equipagem), foco principal desde tema. 

 

Cada um de nós tem uma missão que nos é confiada por Deus. Nenhuma missão é 
fácil á partida, e para alcançarmos o objectivo dessa missão temos de nos preparar. 
Na patrulha encontramos uma parte da preparação, em casa, na escola, no trabalho 
e em outros grupos de amigos encontramos outras partes. Estes ajudam-nos a 
perceber que não estamos sozinhos no mundo e também, que a nossa missão só 
fará sentido se estivermos lado a lado com os nossos irmãos. 

Toda esta preparação ajuda-nos a crescer, como pessoas e como Patrulha e sem 
dúvida que no escutismo este caminho torna-se muito mais fácil. 

Dar Sentido ao Caminho, Vivendo Valores. 

Deixa a Tua Marca na História 

Escutismo: Patrulha em Missão 

Estes serão os temas que nos irão acompanhar ao longo do ano, temas esses que 
devem de ser transformados em objectivos de vida para que a nossa Missão deixe 
uma Marca através dos Valores que queremos transmitir na nossa caminhada. 

Missão: Marcar pelos Valores 

 



 
 
 
 
 

  

 
 
 
Nome: Ricardo Manuel Rebelo da Conceição 
  
Idade: 31 
  
Localidade: Tornada – Caldas da Rainha 
  
Profissão: Técnico Metrológico 
  
   
  
  

  
  
- Agrupamento a que pertence? 
Pertenço ao Agrupamento 753 Óbidos. 
  
 - Há quanto tempo é escuteiro? 
Entrei para o Agrupamento 58 Alcobaça em Setembro de 1990… tinha 12 anos. Fui 
directamente para os Juniores (antigos Exploradores). 
  
- O cargo que está a exercer neste momento no escutismo? 
Neste momento tenho dois cargos! No Agrupamento sou Chefe do Grupo Pioneiro e 
na Junta de Núcleo sou Secretário do Programa Educativo. 
  
- Quando foi realizada a abertura do ano do núcleo? O que foi feito? 
A abertura do ano escutista 2009/10, para a Junta de Núcleo, foi a 01 de Setembro de 
2009. Nesse dia realizamos o plano de actividades para o ano civil de 2010. 
  
- Qual é o tema para este ano, e quais são os objectivos traçados para o mesmo? 
O tema para este ano escutista – “Escutismo: Patrulha em Missão”. 
Os objectivos? Basta verificarmos os significados de cada palavra: 
*Escutismo – grupo de jovens que partilham a mesma opinião / o mesmo modo de 
vida; 
*Patrulha – trabalhar em conjunto (grupo) / Bando / Patrulha / Equipas; 
*Missão – sem um objectivo não vamos a lugar algum. Para tudo temos um motivo / 
missão que temos a cumprir. Isto passa pelas actividades aliciantes que temos de 
oferecer aos jovens. 
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- Relativamente ao tema do ano, qual é a mensagem que lhe está inerente? 
Todos nós, desde dos Lobitos aos Caminheiros (e não esquecendo dos Dirigentes), 
somos chamados (ou vamos ser chamados) a cumprir a missão que Deus nos deu. 
Aguardemos as actividades que os Departamentos estão a preparar minuciosamente. 
Aí a mensagem será claramente transmitida. 
  
- Quais serão os pontos altos de cada secção para este ano escutista? 
Os pontos altos das Secções: 
I Secção – EGO´s (Encontro de Guias do Oeste) e a FESTA DO SOL; 
II Secção – EGO´s (Encontro de Guias do Oeste); AnimaTwo; Rumoeste e uma 
actividade de referência; 
III Secção – EGO´s (Encontro de Guias do Oeste); Raid TT (Núcleo); Raid TT 
(Região) e actividade de referência; 
IV Secção – “You make it real!” (salientando esta actividades, os Caminheiros do 
Oeste realizaram um excelente trabalho no CEO. Obrigado a todos!) ; S. Paulo; 
Caminho de Emaús; Caminho de S. Tiago de Compostela; Encontro de Chefes de 
Equipa / Arrais. 
  
- Será que nos poderia enunciar os objectivos, de missão, que cada secção irá 
trabalhar? 
Todos os Departamentos estão empenhados em realizar as suas actividades consoante 
o tema, mas para mais pormenores os nossos irmãos escutas mais novos terão que 
participar nas actividades… e digo confiante que não ficarão arrependidos. 
  
- Na sua opinião, qual seria a missão que cada escuteiro deve seguir este ano? 
É muito fácil… basta que os Lobitos cumpram as Leis, as Máximas e Divisa; os 
Exploradores, Pioneiros e Caminheiros cumpram as Leis, os Princípios e a Divisa… só 
assim é que conseguem um “Escutismo – Patrulha em Missão”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( �- * �������� + �

====����



 
 
 

 

 

Exploradores, Moços e Animadores do Oeste 

No ano escutista, que mesmo agora começou, vamos ter 
velhas e novas aventuras que gostaríamos que todos 
participassem. 
Propomos várias actividades,  muito variadas e criativas, 
onde toda a vivência escutista vai ser posta em prática e que 
de certeza vamos sair mais ricos se as vivermos na sua 
plenitude. 
Neste ano, temos como grande objectivo, construir  uma 

Patrulha em Missão, cheia de figuras e personagens conhecidas que te vão ajudar a 
descobrir os valores, princípios e missões dos verdadeiros exploradores e moços… 
Desafiamos-te a participar em: 
EGO 
ExploNatal 
ExploPáscoa 
Anima-Two 
São Jorge 
AcaAmizade 
RumOeste 
Two-Moche 
Desafios 
Este ano, juntamente com a construção da Patrulha em Missão, lançamos um novo 
desafio às patrulhas e tripulações, o de conquistarem o Totem de Núcleo!!! Como o 
podes conquistar ? Só tens de participar nas diferentes actividades e conquistar pontos, 
para que na actividade final do ano, o Two-Moche, possas levar para casa o respectivo 
Totem, e assim  ter o prazer de o apresentar orgulhosamente a todos os exploradores e 
moços do Oeste no ano escutista seguinte… 
  
Todas as actividades vão ter pontuação, mas se por um mero acaso ,  a tua patrulha não 
puder  participar em alguma actividade não te preocupes, porque vai haver sempre 
uma pontuação mínima, que podes trocar pelos créditos que fostes conquistando nos 
desafios que vão sendo lançados no site da Junta de Núcleo. 
  
Aceitas este Desafio!?! 
Estás disposto a viver novas aventuras!?! 
  
Esperamos por ti… 
Queremos viver estas todas estas aventuras contigo… 

Uma Canhota Amiga 
Equipa do Departamento da IIª secção 
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EGO IIIª Secção – 1ªsessão 

Começou no 21 de Novembro no Centro Escutista do Oeste, mais um empreendimento 
do Departamento da IIIª Secção. Este empreendimento foi encarado com a seriedade 
de sempre e com o nervosismo de uma equipa unida, cheia de vontade de trabalhar, 
mas que estava a organizar um EGO pela primeira vez. Como tem sido hábito, a 
presença de muitos guias do Oeste (47 pioneiros de 20 Agrupamentos), ainda foi um 
número longe do desejável, mas acho que o primeiro objectivo está cumprido. Todos 
os guias saíram do CEO, com a sensação de missão cumprida. Aprenderam algumas 
coisas diferentes, recordaram outras e aprenderam a fazer outras de maneira diferente. 
A dedicação, o empenho, e a entrega a este empreendimento foi notório. Nada como 
participar num “EGO” para sair com o “ego” reforçado. Os nossos guias do Oeste 
ainda têm muito que aprender, e de certo que o que levaram para casa foi da nossa 
parte o que de melhor podemos oferecer. 

 

Logo pelas nove horas da manhã, começaram a chegar ao CEO os primeiros guias do 
Oeste, e assim que terminou o Check in, começaram os jogos, a apresentação e de 
imediato os ateliers preparados para a formação dos nossos guias. Desde a Orientação, 
preparação do fogo de Conselho, técnicas de apresentação, liderança e resolução de 
conflitos, como construir um empreendimento, pioneirismo e códigos e cifras. Todos 
estes ateliers tiveram um empenho exemplar, típico de guias que são escolhidos para 
liderar. O auge deste EGO foi sem dúvida a festa Azul, onde fomos brindados com o 
entusiasmo dos pioneiros, com a seriedade de quem de forma cómica apresenta um 
empreendimento, onde com alguma humildade foi possível transmitir sentimentos, 
numa parte séria e de reflexão. A Eucaristia foi outro exemplo de entrega, em que os 
Pioneiros, demonstraram ter sempre presente a sua fé em Cristo Vivo. 
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Depois de feita a avaliação, esta foi 
positiva, e de maneira geral todos 
gostaram de tudo, o que nos cria uma 
expectativa muito grande para a 
2ªsessão. 

O desafio que lançámos nesta primeira 
sessão, foi de que todos os guias 
participantes fossem para a Sede dos 
seus Agrupamentos, e perante o Chefe 

de Unidade, reflectissem o que fizeram, e colocassem todas as dúvidas num papel para 
depois podermos nós Departamento ajudar a responder. O mesmo desafio se coloca 
aos Chefes de Unidade, tudo o que precisarem do departamento, estamos prontos a 
ajudar dentro das nossas capacidades. 

 

E assim sendo, vamos esperar pela 2ªsessão, para que possamos avaliar este EGO na 
sua totalidade, sabendo desde já que a primeira sessão foi verdadeiramente um 
sucesso, onde todos ficámos com muita vontade de voltar. 

Parabéns aos Pioneiros que participaram e aos seus Chefes que souberam passar a 
mensagem de que estas acções são sempre uma mais-valia, onde como diz o povo, 
“saber não ocupa lugar”. 

Da nossa parte um bem-haja e até breve, com votos de feliz Natal e um 2010 cheio de 
coisas boas. 

Boa caça 

O Departamento da IIIª secção 
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Rumos… 

Caros Caminheiros e Companheiros do Oeste, 

Nos passados dias 16, 17 e 18 de Novembro, cerca de 30 
Caminheiros participaram no desafio “CEO – You Make it 
Real”, dando um bom contributo para que a inauguração do 
nosso Centro Escutista do Oeste aconteça tão breve quanto os 
nossos sonhos desejam. 

Agora é tempo de trabalhar em Clã a árdua mas recompensadora caminhada para este 
ano escutista. 

Johann von Goethe um dia deixou escrito “nem todos os caminhos são para todos os 
caminhantes”. De facto, há caminhos que só os ousados poderão palmilhar, e não há 
caminho mais duro, mas também, mais desafiante do que o caminho aquele que 
fazemos dentro de nós. 

Ser Homem-Novo! Esta é a meta do caminho a que nos propomos. Uma frase bonita e 
repetida tantas vezes que até parece um pouco gasta… mas já te questionas-te 
verdadeiramente sobre o que é Ser Homem-Novo? 

Como é que podes ser Homem-Novo hoje? 

O que precisas mudar em ti para viveres o ideal do Homem-Novo? 

Este é o momento certo para a mudança! 

Desafio-te a (re)veres o teu PPV. É uma ferramenta importantíssima e que te ajuda a 
orientares o teu caminho. Mas, para que o PPV seja eficaz é importante que o faças 
com verdade e que te desafies a ti próprio, colocando-te objectivos exigentes e que 
caminhes para os alcançar. 

Outra ferramenta igualmente indispensável é a Carta de Clã. É importante que o 
vosso Clã/Comunidade reúna ainda este trimestre para definir e redigir o vosso 
compromisso para a caminhada deste ano. E após concluída, a Carta de Clã não 
deve servir apenas como elemento decorador da vossa Base, mas deve ser cumprida 
no dia-a-dia e usada na avaliação das caminhadas. 

Lembro que no vosso planeamento deverão contemplar as várias dimensões do 
Caminheirismo: Comunidade, Caminho, Serviço, Espiritualidade e Partida. Só 
vivendo as 4 primeiras com intensidade é que a 5ª (Partida) fará sentido nas vossas 
vidas. Se estas dimensões não forem vividas com intensidade passaram pela IV, mas 
será que fizeram Caminheirismo? 
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Aproveito para deixar-te o desafio de participares nas actividades propostas pelo Dep. 
IV – Oeste: 

• 23 de Janeiro – S. Paulo  
• 23 de Janeiro – Encontro de Chefes de Equipa  
• 26 a 28 de Fevereiro – Caminho de Emaús  
• 17 a 18 de Abril – Cenáculo de Núcleo  
• 30 de Agosto a 5 de Setembro – Caminho de Santiago  

Para além destas actividades terás ainda a nível Regional o S. Jorge (25 de Abril) e a 
nível Nacional o Rover 2010 (9 a 15 de Agosto), para além das actividades realizadas 
na Base Nacional da IV (em Drave) e que poderás consultar no site. 

São muitos os desafios, mas os maiores são os que lançares sobre ti próprio se quiseres 
mesmo ser Homem-Novo. Desafio-te a viver este ano com intensidade e a não 
descurares o teu progresso. 

Só assim poderás, no fim do ano escutista, ao olhar para o caminho percorrido e os 
escolhos atravessados, dizer com o sorriso nos lábios “nem todos os caminhos são 
para todos os caminhantes”. Este ano valeu mesmo a pena!!! 

Boa Caça e Boa Pesca! 

Uma Canhota Amiga, 
Fernando Carreira 
Ch. Dep. IV-Oeste 

 

? ����

����4444����



 
 

 

 

Alerta irmãos escutas do Oeste, 

Acabámos de celebrar o dia do nosso patrono, São Nuno de 
Santa Maria, também conhecido pelo Santo Condestável. 
Num tempo de crise e de dificuldade ele salvou Portugal. 
Que fez dele um homem tão especial? Que ideal ele viveu 
para nos ser apresentado como o Patrono do CNE? Que 
exemplos podemos beber da sua vida? 

São Nuno era um homem de uma vida interior riquíssima. 
Por isso os actos que realizou não lhe foram impostos pelas 
circunstâncias da vida, mas nasceram de dentro de si, da 
sua personalidade, da robusta força que era a sua alma, 
treinada silenciosamente no culto dos grandes valores da 
vida. Nenhum de nós gosta de fazer as coisas obrigado, mas 
gosta de fazer as coisas que lhe nascem de um anseio 
interior. Isto é óptimo, mas precisamos de cultivar certos 
valores na vida para que a nossa consciência esteja bem 
formada. Que valores são estes, que São Nuno viveu, e que 

nós escuteiros somos chamados a viver? São Nuno viveu os seus dias cultivando a 
Caridade Fraterna, a Pureza e a Fé Religiosa. 

A Caridade Fraterna fez com que São Nuno fosse respeitado até pelos inimigos que 
combatia. Esta caridade fez com que além de chefe dos seus homens fosse acima de 
tudo um amigo. Essa relação de caridade fez com que os soldados o amassem. E era 
capaz, depois de uma batalha, de cuidar até dos inimigos feridos. As suas relações, 
com ricos ou pobres, amigos ou inimigos, eram marcadas por esta caridade fraterna, 
por este amor até aos inimigos de que nos fala Jesus no Sermão da Montanha (Mt. 5). 
Para nós escuteiros, vemos logo a relação desta Caridade Fraterna com os artigos 3º e 
4º da Lei do Escuta: “O escuta é útil e pratica diariamente uma boa acção”; e: “O 
escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros escutas”. 

A Pureza foi outro dos valores que São Nuno seguiu ao longo de toda a sua vida. 
Fernão Lopes escreve dele que: “foi no seu tempo claro espelho de honestos 
costumes”. E não pensemos que no tempo de São Nuno era fácil a alguém ser puro. A 
sociedade não queria a pureza. São Nuno foi um espelho para todos daquelas palavras 
de Jesus: “Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito”. Diz-nos a Lei do 
Escuta, no 10º artigo, que: “O escuta é puro nos pensamentos, nas palavras e nas 
acções”. Meus amigos, nesta sociedade que nos convida a tudo menos à Pureza; a 
procurarmos o prazer acima de tudo; que na sexualidade, o que nos dizem é que 
quanto mais cedo melhor; que os compromissos, mesmo entre as pessoas, só são para 
serem vividos enquanto dá prazer; nós Escuteiros temos que estar sempre alerta e  
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remarmos contra este ideal de vida, que é contrário ao ideal de BP e de Jesus Cristo. 
Precisamos mesmo de ser puros nos pensamentos, as palavras e nas acções. 

Mas o fundamento de toda esta vida alegre de São Nuno era a sua Fé Religiosa. A Fé 
em Deus era a chama que ardia dentro de si e que o fez ter uma vida autêntica. A sua 
Fé Católica em Deus, Jesus Cristo e na Igreja era a raiz da sua vida. Nos combates 
em que entrava, enquanto os seus festejavam a vitória, ele recolhia-se a rezar pelos que 
tinham perdido a vida, fossem eles amigos ou inimigos. Este valor que ele cultivou fez 
com que vivesse com uma serenidade incrível. Para nós escuteiros, como não ver neste 
valor o 1º Princípio do Escutismo: “O escuta orgulha-se da sua fé e por ela orienta 
toda a sua vida”. Caros irmãos escutas, como escuteiros católicos temos que nos 
orgulhar da nossa fé, mas mais importante, por ela orientar a nossa vida. Muitas vezes 
a nossa vida é orientada por outros critérios. Faltamos à Missa Dominical; não 
rezamos; nas grandes e nas pequenas decisões da nossa vida decidimos por nós; somos 
os primeiros a dizer que a Igreja é retrógrada e não acolhemos o que ela nos diz. São 
Nuno é para nos um exemplo de entrega a Deus e à Igreja. 

Caros irmãos escutas, como podemos ver, não é por acaso que São Nuno de Santa 
Maria é o Patrono do CNE. A sua vida é cheia de ensinamentos para cada um de nós. 
Atrevo-me até a dizer que ele é um verdadeiro Escuteiro. Ele deixou o mundo muito 
melhor do que como o encontrou. Sigamos o seu exemplo e, com toda a certeza, 
deixaremos o mundo um pouco melhor do que como o encontrámos. 

Boa Caça/Pesca 

Pe Jorge Sobreiro 
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Cozinha Selvagem 

 

aqui fica então a sugestão de um livro de receitas para vos abrir o apetite… 

 

 

 

 

 

 Oestescutista tem o enorme prazer de anunciar o vencedor do primeiro concurso on-
line de fotografia do Núcleo. 

 

 

Agrupamento: 647 S.Mamede da Ventosa 
Nome do autor: Bruno Policarpo 
Idade do autor: 31 
Data da Foto: 20/08/2009 
Local: Drave 
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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… 
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340 pontos: 
• 1188 – Milharado 

310 pontos: 
• 647 – S. Mamede da Ventosa 

300 pontos: 
• 1279 – Ponte do Rol 

170 pontos: 
• 1183 – Silveira 

150 pontos: 
• 710 – Benedita 

50 pontos: 
• 337 – Caldas da Rainha  
• 601 – Vilar 
• 735 – Valado dos Frades 
• 869 – S. Martinho do Porto 
• 983 – S. Pedro da Cadeira 
• 1007 – Alguber      
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601 Vilar 

No passado dia 11 de Outubro, o 601 
Vilar iniciou as suas actividades do 
ano escutista 2009/10 com o tema “Na 
pista dos Valores”. Depois de já ter 
participado em duas missas em 
Setembro deste ano devido à partida 
do padre Michael, padre que nos 
acompanhou na nossa paróquia o ano 
passado, e a recepção do novo padre, o 
Agrupamento reuniu-se oficialmente 
para mais um ano, começando por 
efectuar as passagens de secção. 

 

Como todos os anos, simbolizamos 
este importante momento da vida 
escutista reunindo-nos, anunciando em 
cada secção quem passa e colocamos 
uma vara que cada um desses 
elementos atravessa, num salto, 
representando a sua passagem para 
uma nova etapa: a secção seguinte. O 
momento seguiu com reuniões de cada 
secção com a sua equipa de animação 
e, ao meio-dia, a missa. 

 

No fim-de-semana de 16, 17 e 18 de 
Outubro nós, caminheiros do 601 
Vilar, colaborámos no projecto 
“C.E.O. – You make it real”, 
trabalhando durante esses dias para 
melhorar o interior da casa do nosso 
Centro Escutista. Das diferentes 
tarefas que foram distribuídas, todos 
os elementos do nosso Clã que 
estiveram presentes foram 
encarregados da parte eléctrica da 
casa, que já ficou bastante adiantada, 
segundo as indicações de prioridade 
que nos deram. 
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Também durante esses dias esteve 
aberta a participação dos presentes no 
Jota/Joti, que tem por objectivo a 
comunicação, por rádio, com 
escuteiros de todo o Mundo. 

Por agora, até ao próximo apelo, 
próximo serviço para o qual nos 
chamem, seguimos com as nossas 
reuniões e participações na missa e/ou 
outras actividades da nossa paróquia. 

 Leonor Veiga 
(Clã Nossa Senhora das Neves) 

 

647 S. Mamede da Ventosa 

 O Raid realizado no dia 3, 4 e 5 de 
Outubro, com o imaginário o romance 
de “Don Quixote de La Mancha”, teve 
como objectivos a integração de um 
novo elemento no clã, uma vez que o 
início do ano escutista se aproximava, 
e o convívio necessário entre os 
elementos do clã já formado, um 
convívio necessário mas por vezes 
esquecido por entre os deveres da IV 
secção. 

  

Chegando ao fim da actividade a 
equipa Bacharel (equipa de animação) 
fica loucamente feliz porque tudo 
correu bem, porque aprendeu imenso, 
porque os objectivos foram 
cumpridos, a Daniela Nicolau (o novo 
elemento) teve um contacto positivo 
com o clã, e mais importante de tudo, 
porque todas as equipas, formadas 
pelos caminheiros e pela Daniela, que 
se irá juntar, terminaram a actividade 
com sorrisos nos rostos. 

 Relatório 

Clã 70 
Agrupamento 647 S. Mamede da 
Ventosa 
  

Nos dias 16, 17 e 18 de Outubro, o 
nosso clã aceitou, mais uma vez, o 
desafio de ajudar nos acabamentos das 
obras do CEO. Com grande 
entusiasmo, fizemos de tudo um 
pouco. Derrubámos árvores, metemos 
lâmpadas a iluminar o CEO, 
descarregámos alguns milhares de 
papéis e limpámos muito bem quartos 
e salas, deixando tudo a brilhar.Nos 
intervalos do trabalho, ainda tivemos 
tempo para participar no JOTA/JOTI, 
tendo feito grandes comunicações 
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internacionais no JOTI, falamos com 
escuteiros da Argentina e da Austrália 
e de alguns países europeus.Foi com 
muito trabalhinho, acompanhado de 
muita conversa, que o completámos 
mais um bocadinho do CEO.  

Uma canhota, 
Inês Gomes, Coruja Atenta 

 

710 Benedita 

CEB – Centro Escutista da Benedita 

No dia 24 de Outubro, o Agrupamento 
710 Benedita, juntou-se para trabalhar 
num projecto que começa, com a 
ajuda de todos, a tornar-se realidade. 

 

O CEB – Centro Escutista da Benedita 
é um projecto que o Agrupamento tem 
vindo desenvolver desde à muito 
muito tempo (cerca de 12 anos). 
Agora com a criação de uma comissão 
o projecto tem vindo a ganhar pernas! 
A equipa é constituída pelos escuteiros 
João Quintas, Ana Fialho, Nuno José e 
Nuno Anfilóquio.  

 

O CEB era um espaço baldio cedido 
pela da Junta de Freguesia da Benedita 
através de um protocolo entre a Junta 
e o Agrupamento 710. 

 

Neste dia 24, todos os escuteiros do 
710 ajudaram a levantar um muro de 
pedra que delimita o espaço entre a 
estrada e o terreno. Foi uma tarde de 
muito trabalho, empenho e dedicação, 
onde todas as secções deram o seu 
melhor para um projecto que é de 
todos nós. 

 

869 S. Martinho do Porto 

 

E eis que o novo Ano Escutista 
finalmente começou… muitos eram os 
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elementos que não paravam de mandar 
mensagens ou emails a perguntar 
vezes sem conta quando se iniciava o 
novo ano escutista, e a dizer que 
estavam cheios de saudades de 
acampar e de viver o espírito escutista, 
e a dizer que iam trazer este e aquele 
amigo que também queria entrar nos 
escuteiros…  

  

 …pois bem, finalmente todos nos 
encontrámos no dia 10 de Outubro, 
sábado logo pela manhã, para ter 
início mais um ano de aventuras. 
Depois de matar saudades de alguns 
amigos que não víamos há muito 
tempo, e depois de algumas conversas 
rápidas, foi tempo de nos dirigirmos 
todos para um miradouro da nossa 
localidade onde iria ter lugar a 
cerimónia de passagens de secção. 
Foram dadas as boas vindas pelo 
Chefe de Agrupamento, onde também 
falou de todas as novidades a nível de 
agrupamento e onde foram 
apresentadas as novas equipas de 
animação para cada uma das secções.  

  

 De seguida passou-se para um dos 
momentos mais esperados do dia, as 
passagens de secção. Foram 
distribuídas diversas peças de vários 
puzzles por todos os elementos, e 
depois à medida que cada secção ia 
montando o seu puzzle verificava que 
alguns dos seus elementos tinham 
peças que não encaixavam no puzzle 
dessa secção… ficaram logo a saber 
que iam mudar para a secção seguinte. 
Com bastante divertimento e com 
poucas surpresas foram efectuadas as 
passagens.  

 E o tempo passou a correr e logo logo 
chegou a hora do almoço. Tivemos um 
primeiro almoço em conjunto com as 
iguarias que cada um trouxe de casa.  

 Já de barriga cheia, e após mais um 
momento de brincadeira e de colocar a 
conversa em dia, foi altura de todos se 
reunirem nas respectivas secções para 
começarem a descobrir as novas 
aventuras que aí vêm. Foi também 
altura de receber e conhecer os novos 
elementos que se inscreveram durante 
a tarde.  
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 O dia terminou com a participação de 
todo o Agrupamento na Celebração 
Eucarística, a qual foi animada pelos 
escuteiros tanto nos cânticos, como 
em todas as restantes tarefas durante a 
eucarística.  

 Saíram todos bastante animados e já a 
contar os dias para a actividade do 
fim-de-semana seguinte.  

   
 Uma canhota e que venham as 
próximas aventuras! �  

Tiago Agostinho 

 

1183 Silveira 

O Joja Joti 2009 com o 
Agrupamento da Silveira 

No passado dia 17 de Outubro de 
2009, deu-se a abertura do ano 
escutista do Agrupamento 1183 
Silveira, mas também o começo das 
actividades do Joja Joti 2009. 

Depois da missa de abertura, o 
Agrupamento reuniu-se no átrio da 

Igreja para as passagens de secção, e 
para todos nós foi um momento de 
muita alegria e de alguma ansiedade. 

 

Com a chegada dos novos elementos 
às respectivas secções e com o 
acolhimento a estes, seguimos para a 
casa do chefe Miguel, o chefe de 
Agrupamento, onde participámos no 
Jota Joti. Aqui realizámos algumas 
actividades, como comunicação via 
rádio, onde falámos com 
Agrupamentos de Portugal 
Continental, e mais especificamente 
com alguns do Núcleo Oeste, os quais 
vimos pela câmara. 

Todos se divertiam, uns comunicavam 
via rádio, outros pela internet através 
do site do Jota Joti, e ainda outros 
jogavam alguns jogos tradicionais, ao 
som de músicas do cancioneiro 
escutista. 
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Para aconchegar esta noite assámos 
castanhas, como já é tradição todos os 
anos, e com sumos e bolos fizemos a 
nossa ceia. 

O tempo a passar e nós nem dávamos 
por isso, relembrávamos bons 
acampamentos, ao mesmo tempo que 
participávamos nas actividades do Jota 
Joti, também se conversava sobre os 
antigos Jota/Joti e de como eram 
importantes e super contentes aqueles 
encontros de convívio a nível nacional 
e internacional. E depressa chegou a 
hora da despedida, onde se viveu mais 
uma actividade Jota/Joti com o nosso 
Agrupamento. 

Uma Canhota Amiga, 

A Pioneira Cláudia Rodrigues 

  

9º aniversário do 1183 

No passado dia 31 de Outubro de 2009 
o 1183 comemorou o seu 9º 
aniversário participando na missa das 
17h30 na igreja paroquial de Silveira. 

 

Nesta celebração eucarística marcaram 
presença os escuteiros do 
agrupamento e seus familiares. 
Terminada a celebração pousou-se 
para a “fotografia de família”. 

Seguidamente teve lugar junto à sede 
um pequeno convívio onde se 
cantaram os parabéns e se partiu o 
bolo. 

Uma Canhota 

A caminheira Patrícia Carvalho 

 

1188 Milharado 

Integrando na serra… 

 Na noite de 9 para 10 de Outubro, o 
Grupo Pioneiro 121 – São Tiago, do 
Agrupamento 1188 – Milharado, 
realizou a sua actividade de 
integração. E nada melhor para 
integrar os novos elementos do que 
fazer… um raid! 
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O raid foi em Sintra e teve como 
mística “Harry Potter e a Floresta 
Proibida”. 

Cada equipa iniciou o raid em locais 
distintos, pelo que tivemos de 
comunicar com a população para 
descobrirmos onde nos 
encontrávamos, pois só assim 
conseguiríamos tirar o azimute. 

 

 

Passamos pelo Palácio da Vila e nele 
tivemos de permanecer durante algum 
tempo, pois estava a decorrer o IV 
Rali de Portugal Histórico na Serra de 
Sintra. Para não ser um tempo 
completamente perdido, os noviços e 
aspirantes aproveitaram para fazer 
algumas provas. 

Começamos então a entrar na serra e 
para contrariar a escuridão e o silêncio 
do local, falamos, cantamos e 
assustamo-nos um aos outros. Mas o 
principal foi que nos aproximamos uns 
dos outros, vencendo medos e 
barreiras. Nos postos, tivemos jogos e 
desafios para fazer. Passamos pelo 
Convento dos Capuchos, subimos à 
Peninha, de onde se tinha uma vista 
lindíssima de Cascais e Lisboa à noite, 
mas estava um vento frio de rachar! 

Ao amanhecer já descíamos a serra, 
passávamos por Ulgueira, 
Almoçageme e caminhávamos em 
direcção à Praia Grande. 

 

Este raid serviu para testar os nossos 
limites e para integrar os novos 
elementos, permitindo que ficássemos 
a conhecer-nos melhor. O raid foi 
diferente e bastante interessante para 
quem o acabou. Pois para alguns 
pioneiros acabou mais cedo, o que 
também serviu para perceberem que 
andar aos pontapés a paredes aleija, 
comer rebuçados de café em excesso 
pode provocar uma reacção atípica no 
organismo e dormir pouco durante a 
semana provoca sono e cansaço. 
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Maria Margarida Guerreiro – Equipa 
Afonso Henriques. 

 

1279 Ponte do Rol 

Dia de S. Francisco de Assis – 
Patrono dos Lobitos 

  

            Dia 04 de Outubro é o dia em 
que comemoramos o patrono dos 
lobitos, S. Francisco de Assis. É 
também neste dia que mundialmente 
se comemora o dia mundial do animal. 

 

            S. Francisco adorava todas as 
criaturas, porque considerava todos 
irmãos, para Francisco todos os 
animais eram filhos de Deus e por isso 
seus irmãos. 

            Assim e dentro deste espírito, a 
Alcateia 145 de Ponte do Rol, pelo 
segundo ano consecutivo, festejou este 
dia de uma forma diferente, em que 
cada lobito é convidado a trazer o seu 
animal de estimação e apresentá-lo á 
alcateia. 

            E para tornar este dia ainda 
mais especial, houve uma surpresa 
para os lobitos! Apareceu um lindo 
cavalinho que os convidou a fazer um 
belo passeio, pela natureza, apreciando 
o lindo dia que estava. 

 

        Foi um dia cheio, emocionante, 
onde os lobitos, ouviram falar do seu 
Patrono, identificando-se com este , ao 
cuidarem e respeitarem os animais e a 
natureza. 

            A equipa de animação 

         da Alcateia 145 Ponte do Rol 
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EGOS 

Segundo o calendário de actividades, os departamentos das 
secções irão realizar a segunda sessão do EGO – Encontro de 
Guias do Oeste. 
     Iª e IIIª Secção – 23 e 24 de Janeiro; 
     IIª Secção – 16 e 17 de Janeiro. 
Para mais informações sobre estas actividades, contactem as 
secretarias pedagógicas das respectivas secções. 
  
   

Corridas loucas de… S. Paulo 2010 
  

 
Como já é tradição, a IV do Oeste vai celebrar uma vez mais o seu 
patrono. Desta feita será no dia 23 de Janeiro, no Montejunto às 9h00. 
“No desempenhar da sua missão, S. Paulo realizou grandes viagens 
para levar o Evangelho aos gentios. Agora, S. Paulo vem ao Oeste para 
contar como foram as suas viagens e levar todos os Caminheiros e 
Companheiros a recordar com ele as mais “loucas” viagens da história 
do Cristianismo.” 
   

  
 CEO 

No próximo dia 30 de Janeiro, teremos uma acção de Serviço no 
CEO. Por isso, estão convocados todos os Dirigentes e Caminheiros 
para, de Boa Vontade, ajudarem  a “deixar o CEO um pouco 
melhor do que está”. 
  
 
  

   
 Curso de Iniciação Pedagógica – 1ª sessão 
Terá lugar nos dias 5,6 e 7 de Fevereiro a 1ª de 4 sessões 
de formação do CIP. Será no nosso CEO e dirigido pela 
Secretaria de Núcleo de Adultos. A todos os participantes o 
Oestescutista deseja uma boa e sólida aprendizagem. 
   
   

  
E assim terminamos esta edição/acampamento, partindo a toda a velocidade para 
a próxima. O próximo acampamento terá como foco a formação no escutismo. 
Aqui ficam algumas datas: 

• Entrega de conteúdos: até dia 14 de Fevereiro;  
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