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Este  f ina l  de  ano 

escutista adivinha-se 

para a IV secção como 

um tempo importante. 

Nele se começaram já e 

c o n t i n u a r ã o  a  

desenrolar uma série de 

eventos e iniciativas que 

terão consequências no 

futuro próximo do Caminheirismo do CNE: 

! A forte participação do CNE no Seminário Europeu 

sobre "Actividades atractivas para jovens dos 16-22 

anos" que juntou na Turquia de 20 a 26 de Maio, 43 

representantes (a maior parte deles responsáveis nacionais da 

IV secção) de 25 países e onde o CNE, entre outros 

contributos, apresentou uma proposta de novo modelo de 

Evento Europeu para Caminheiros que mereceu a aceitação 

geral;

! os Encontros de Chefes de Clã (dia 4 de Junho zona Sul; 

dia 11 de Junho zona Norte, e dia 2 de Julho zona Centro), 

espaços de partilha do que se faz e do que se deve fazer, bem 

como de apresentação dos projectos futuros, do qual 

sobressai o Rover 2001;

! o Conselho Nacional Plenário (17/18 Junho no Porto) 

onde, entre outros assuntos de interesse, será debatida a 

proposta de candidatar Portugal à organização do Evento 

Europeu para Caminheiros em 2003;

! o início dos trabalhos de análise da realidade (baseada nas 

fichas-diagnóstico preenchidas pelos Clãs) que levará à 

actualização da Metodologia Educativa da IV secção e à 

edição do material de apoio mais adequado ao 

funcionamento dos Clãs e seus Chefes;

! a conclusão da definição dos contornos daquela que será a 

grande actividade do próximo ano escutista: o Rover 2001;

! a implementação da nova página do CNE na Internet e 

respectivo sector dedicado à IV secção.

A tarefa é grande mas o entusiasmo muito. No entanto, os 

trabalhadores nunca são demais. Que possamos contar com 

todos. Contigo, em particular.

Forte canhota

A Equipa Nacional da IV secção

Passos do Caminho...

Aconteceu... Vai Acontecer...

1 Abr - Encontro Reg. Caminheiros (Santarém)

28/30 Abr - RoverPuto (Braga)

1 Mai - Encontro Reg. Caminheiros (Coimbra)

7 Mai - S. Jorge (Lisboa)

21 Mai - Jogos da Primavera (Setúbal)

26/28 Mai - Encontro Reg. Caminheiros (Viseu)

Encontros de Chefes de Clã:

4 Jun - Zona Sul e Ilhas (Évora)

11 Jun - Zona Norte (Braga)

2 Jul - Zona Centro (Viseu)

Ver informações na página 5

Vamos impelir a nossa canoa...
“A Carta” constituí parte do compromisso já assumido pela Secretaria Nacional da IV Secção, mas é,  sem dúvida uma proposta 
para todos os Caminheiros e Animadores de Clãs,  Departamentos Regionais e de Núcleo. Assim, lançamos este desafio, 
apelando à participação de todos, através da divulgação de actividades, cursos, notícias, etc.
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Olá a Todos!

Ainda a propósito dos “CCS”.
Devo frisar que os Caminheiros 
devem fazer a sua Caminhada no Clã. 
O ciclo fecha-se com a Partida de Clã. 
Nem todos serão Chefes. Se 
eventualmente aceitarem livremente 
um novo percurso no Movimento 
,deverão fazer a experiência dita de 
“CCS” ou  se j a  um per íodo 
experimental numa Secção - Fase de 
Ligação, onde através do trabalho em 

conjunto com a restante Equipa de Animação, tenta 
certificar-se se tem talentos para ser um “Irmão mais Velho”. 
Este período que poderá demorar entre 1 a 2 anos, culminará 
com a sua AUTO proposta a um CIP, com o reconhecimento 
pelo C.A., Assistente e de preferência, restantes Chefias no 
Agrupamento.  Após a  frequência do CIP, deverá ser 
efectuado uma avaliação entre o Director do CIP, o C.A. e o 
elemento em questão. Só após estes passos (e tempo!) estarão 
criadas as condições para que este Caminheiro saiba 
perfeitamente o Compromisso que vai fazer e vivê-lo no seu 
Coração.
Todas as experiências que descrevo a seguir são meio 
caminho andado para a “deserção” de Caminheiros, a 
hipoteca do futuro do Agrupamento ou a investidura de 
Chefes “incompetentes”: ausência de Clãs; ausência da 
“Base”; confundir Clãs com o grupo de Caminheiros que se 
despejou para as secções; confundir o Serviço com o Tapa 
Buracos do Chefe que se balda; colocar Caminheiros a chefiar 
Secções (apesar de virtualmente vir nos Censos o nome de 
Chefes que emprestam o nome); o não cumprimento do 
Sistema de Progresso da IV Secção; empurrar Caminheiros 
para “CCS”; empurrar Caminheiros para os CIP´s; a ausência 
de acompanhamento e aconselhamento por parte do C.A., 
aos Caminheiros em fase de Ligação com a Chefia; os 
“despedimentos colectivos de Caminheiros” após algumas 

“asneiras”, quando no dia a dia se deixa os Caminheiros ao 
abandono; a não preocupação por parte das Chefias por 
fazer auto análise, quando alguns bons elementos se afastam; 
o cultivar a ideia de que o Caminheirismo é um sucedâneo da 
versão “Rambo” para Escuteiros; os Chefes de Clã 
confundirem que para ser “Irmão mais Velho” basta difundir 
o “Nacional Porreirismo”, onde tudo é possivel desde que 
agrademos aos “camis”; a defesa por parte de muitos  
“chefes”  que isto do Escutismo, é algo só “para os mais 
aptos” segundo os padrões de indivíduos frustados, que só se 
realizam a fazer aos outros o que lhes fizeram antigamente; a 
vivência de Agrupamentos, que vivem em ambiente de 
“clausura” pois não se dão com mais ninguém e nem sequer 
estão interessados em conhecer outras realidades 
(normalmente responsabilidade dos seus Chefes).

Existiriam mais uma centena de “dicas” como conseguir dar 
cabo de um Agrupamento. Mas quantos bons Chefes não 
existiriam no CNE se algumas destas “dicas” nunca tivessem 
tido lugar ? Conheci alguns casos destes e... os responsáveis 
andam por aí em Conselhos Nacionais, Regionais e de 
Núcleo nas suas eternas viagens de “turismo” dentro de 
alguns Agrupamentos. E ás vezes até se medalha 
incompetência...
Caros Caminheiros, o método da IV Secção passa por aquilo 
que indiquei no início. Lutem por isso... pois o Método da IV 
assim o permite! Primeiro Caminheiros, o resto… depois se 
verá!

PS- porventura existem algumas honrosas excepções....

Raposa Branca
C.Agr.-C.Clã 

Clã 39 
230 - Olivais Sul
Núcleo Oriental

Região de Lisboa

Opiniões

Este é o espaço de todos aqueles que queremos viver o verdadeiro Caminheirismo, feito de experiências pessoais, de troca de 
ideias e opiniões... Se suscitar discussão estamos no bom caminho.

A EN4 com as Regiões

A Equipa Nacional da IV secção tem procurado estar atenta 
ao que acontesse nas várias regiões, estando presente nas 
várias actividades que vêm decorrendo ao longo deste ano 
escutista de 1999/2000, bem como participando em 
encontros com as estruturas regionais e de núcleo. Esteve 
reunida com a Junta Regional de Setúbal no dia 17 de Abril. 
Marcou presença na actividade do Núcleo de Barcelos, 
Região de Braga -  RoverPuto - no dia 28 de Abril, veio a 
correr para Lisboa, para assistir à Regata Nacional de 

Escuteiros Marítimos, que decorreu na Doca dos Olivais, no 
Parque das Nações, e ainda teve tempo para “dar um 
saltinho” ao Encontro Regional de Caminheiros da Região 
de Coimbra que teve lugar na Figueira da Foz.
Depois fez as malas e voou até à Turquia onde participou no 
Seminário Europeu sobre “Actividades Actractivas para 
Jovens dos 16-22 Anos”, de 20 a 26 de Maio. Esteve ainda 
presente nos Jogos da Primavera, realizados na Região de 
Setúbal, no dia 21 de Maio.
Entretanto, tem mantido diversos encontros com o 
responsável regional de Lamego.



Navegar é preciso

«... se continuarmos a falar...», dizia Oscar Wilde, que 
continuaremos a nossa evolução enquanto humanidade. A 
Internet e a comunicação em geral são as palavras de ordem 
destes últimos anos; são o mais forte e visível contributo para 
a concretização do conceito de Aldeia Global. Mas de onde 
surgiu esse instrumento de comunicação - a Internet? 
Foi em 1957, durante a guerra fria, que se deram os primeiros 
passos para a construção da Internet através da ARPA - 
Advanced Research Projects Agency - um dos muitos órgãos 
do sistema de defesa norte-americano. Mas foi apenas em 
1969, ainda sob a ameaça de uma possível guerra nuclear, que 
surgiu o conceito que inspira a Internet actual; a comunicação 
entre computadores, por meio de uma rede física, em que 
todos se equivalem. Contudo, só com o aparecimento do 
Personal Computer (PC) da IBM em 1981 e com a associação 
dos protocolos Transmission Control Protocol (TCP) e 
Internet Protocol (IP) em 1982, que surge a primeira 

definição de Internet: uma rede de redes que utilizam o 
protocolo TCP/IP. A Internet evoluiu apoiada pelas 
restantes inovações  tecnológicas, e em 1990 nasceu a face 
mais conhecida da Internet: a World Wide Web (WWW). A 
WWW trouxe o grafismo e os hyperlinks à Internet que, até 
então, estava limita ao texto. Actualmente a Internet é um 
bicho de muitas faces: www, www2, e-mail, newsgroup, 
gopher, telnet, são apenas algumas das faces do que alguém 
c h a m o u  « u m a  A n a r q u i a  d e  s u c e s s o » .    
«Navegar é preciso» escreveu Fernando Pessoa. Essencialmente 
o que é preciso é não estar parado, inovar e dinamizar, 
construir e sonhar... porque «sempre que o homem sonha o mundo 
pula e avança». É neste espirito que, como escuteiros, devemos 
estar abertos às novas tecnologias e procurar nelas formas de 
por em prática os nossos projectos, as nossas caminhadas, 
conhecer a Fraternidade Mundial, etc..
Permitam-me, pois, que sugira algumas moradas (Links):

 
Escutismo:
  - site do Corpo Nacional de Escutas.
  - site da Associação de Escoteiros de Portugal.
  - PTScouts é resultado que deixa pensar o quanto se lucra quando juntamos CNE e AEP. 
Uma página completa e dinâmica.
 - O essencial sobre B.P..
  - do Brasil chega um jornal virtual.
  - embora não sendo o que era mantém-se obrigatório. 
  - Apenas para verdadeiros caminheiros.

Humanitárias:
  - site nacional da amnistia internacional.
  - provavelmente o melhor sobre solidariedade on-line; procura o Hunger-Site e contribui.
  &  - as crianças do mundo.
  - não te esqueças de dar Sangue.
  &  - mantém-te informado.

Ecológicas:
  - Greenpeace, dispensa palavras.
  - tudo sobre o ambiente com especial desta para Portugal.
  - Instituto de Conservação da Natureza.
  - QUERCUS on-line.
  - Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.
  - Reservas e Parques Naturais.

Apenas um pouco do que se pode encontrar na NET... muito fica por navegar, mas tudo começa pelo principio.

Filipe Miguel Pargana Correia
Agrup. 57 - Benfica - Região de Lisboa

http://www.cne-escutismo.pt/
http://www.aep.pt/
http://www.terravista.pt/bilene/5524/

http://www.pinetreeweb.com/B-P.htm 
http://www.spyscout.com.br/
http://www.scoutnet.org.uk/
http://www.rovers.net.au/main.htm/

http://www.amnistia-internacional.pt/
http://www.netaid.org/
http://www.unicef.org/ http://www.unicef.pt/
http://www.infocid.pt/infocid/0_13.htm
http://www.onu.org/ http://www.onuportugal.pt/

http://www.greenpeace.org/
http://www.naturlink.pt/
http://www.icn.pt/
http://www.quercus.pt/
http://www.duartevieira.com/lobo/
http://www.terravista.pt/enseada/3802/index.htm

Atenção subscritores d’ “A C(u)arta”...
A Equipa Nacional da IV secção tem verificado que alguns subscritores têm as suas áreas de E-mail completamente cheias, o que 
não permite receber novas mensagens. Assim, e por forma a que o nosso boletim chegue  todos e a tempo, lembramos que por 
vezes é necessário “limpar” as mensagens antigas! Obrigado.
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Pelo Sonho... É que Fomos!
Encontro Regional de Caminheiros - Região de Coimbra

A IVª  Reg iona l  
c o m e ç o u  c o m  
"Chave de Ouro"!! 
Não, não é qualquer 
marca de café ou algo 
semelhante: é mais 
"Chave de Sonho", 
do sonho de cada 
um, do sonho de uma 
E q u i p a  d o  
Departamento da 

IVª, do sonho tornado comum de uma Equipa de Animação 
criada para o efeito... para "fazer Caminheirismo". E fazer 
caminheirismo não é apenas "Servir": é também 
"Fraternidade" e "Ar Livre"!!...
Fomos cerca de 90 caminheiros para a Figueira da Foz. 
Iniciámos uma caminhada de 3 dias, até ao 1º de Maio, que 
atravessou a Serra da Boa Viagem, Praia de Quiaios, Tocha... 
serra, areia e mar!!
Não se pode dizer que foi fácil: o tema "O Sonho" foi 
permanentemente regado com chuva, o que decerto ajudou a 

fertilizar algumas ideias e sentimentos que foram 
desabrochando em cada um até ao final da Actividade (e se 
calhar durante o tempo em que durou a "tatuagem") !...
Como medidas energéticas de pausa e revitalização: para 
retemperar o esforço de uma dura subida, nada como uma 
"Festa dos Sonhos".... para aquecer a Alma, um Cálice 
Especial tomado na Eucaristia.... no deserto  que todos 
atravessámos  uma miragem (??!??) na Tenda da Esperança, 
onde recebemos uma chave... para uma Porta?? Nas dunas 
??!?? O sonho é irreal... mas  é em busca da Utopia que cada 
um caminha! Esta caminhada foi feita em clã, para cada um 
conseguir continuá-la de forma individual....pelo menos, até 
receber o "feed-back" dos "Sonhos que nunca te direi", que 
continuam embalados no mar, em plena "onda" de 
fraternidade...
E se ..."pelo Sonho é que vamos!"..., sabemos que "O Sonho 
vai, o sonho é correr e mudar sem voltar para... O tempo de 
Amar?: é só deixar o Mundo para trás!...é só querer..."

Ovelha
Departamento Regional da IV - Coimbra
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R o v e r W a y

Proposta da Junta Central ao CNP de 17-18/06/2000

Considerando que:

! Numa altura em que a Região Europeia se preocupa em encontrar meios e 

propostas educativas que se adeqúem à faixa etária correspondente à última 

secção (fixando assim o respectivo efectivo), o CNE possui uma proposta 

estruturada e já testada com bons resultados, sendo internacionalmente 

reconhecida;

! A Região Europeia está também em busca de um novo modelo de 

actividade internacional para a última secção que substitua o modelo do 

Eurofolk, entretanto esgotado;

! O CNE é autor de uma proposta de modelo de actividade para 2500 

participantes, apresentado à Região Europeia no âmbito do Seminário 

"Actividades atractivas para os jovens dos 16 aos 22 anos" a que deu o 

nome de RoverWay (em anexo)

! A proposta apresentada contempla as diversas sensibilidades europeias 

no que respeita às actividades dos jovens da última secção, mas funda-se na 

proposta educativa da Associação para a IV secção, valorizando as 

vertentes do projecto, do Serviço, do debate e da acção;

! A proposta de modelo apresentado, pelo envolvimento que cria das 

estruturas locais e regionais, constitui um elemento dinamizador e 

qualificador do Escutismo  a esses níveis (em particular nas faixa s etárias 

mais velhas);

! A estratégia definida pela Junta Central para a área das relações externas 

pretende afirmar o CNE como um parceiro que o mundo escutista quer ter 

presente, que quer ouvir, ao qual quer pedir colaboração e com o qual tem 

gosto em colaborar;

! O plano trienal da Junta Central para a IV secção prevê no seu 

faseamento, a promoção de uma grande iniciativa mobilizadora que sirva 

de meio qualificador do Caminheirismo que se faz no CNE.

Propõe-se que:

! O CNE, através da Junta Central, promova as iniciativas necessárias à 

candidatura de Portugal à organização do RoverWay 2003

! A Junta Central apresente no último Conselho Nacional de 2000, a equipa 

organizadora, bem como um estudo da programação da realização de tal 

evento, caso a candidatura de Portugal venha a ser aprovada pelo Bureau 

Europeu

Junta Central, 21/04/2000
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Rover Algarvio - 2001 Clã’Destino 2000

Proporcionar a todos os 
Escuteiros participantes a 
vivência do ideal escutista 
estruturado no Sistema de 
Patrulhas, contribuindo para a 
abertura de novos horizontes, 
no campo cultural, social, 
técnico e pedagógico. É uma 
das finalidades do Rover 

Algarvio, que irá decorrer de 6 a 10 de Abril do próximo ano, 
nos Concelhos de Silves e Loulé.
Tendo como lema “Com B.P. Nos Caminhos de S. Paulo”, 
este acampamento pretende ainda contribuir para a 
formação integral dos jovens, através de acções que realcem 
os valores Cristãos, nomeadamente, a tolerância, a amizade e 
a fraternidade. Durante este encontro, organizado para 
acolher um máximo de 600 participantes, os Caminheiros 
terão oportunidade de contribuir para o reforço da imagem 
do Corpo Nacional de Escutas nesta região, através da sua 
própria proposta educativa, conducente ao desenvolvimento 
integral da juventude, afirmado o Caminheirismo como uma 
Fraternidade de Ar Livre e Serviço.
As Equipas participantes deverão ser constituídas por 6 
Caminheiros/Companheiros, devendo obrigatoriamente ser 
inscrito um dirigente por equipa. As inscrições, que têm 
como custo de participação o valor de 2000$00 para quem as 
efectuar até 30/11/2000, ou 3000$00 até 31/12/2000, 
encerram a 15 de Fevereiro de 2001, devendo, neste caso, 
cada participante pagar 4000$00.
Para os diversos serviços do Rover Algarvio poderão 
inscrever-se Dirigentes e Caminheiros/Companheiros em 
Fase de Ligação, pagando apenas 1000$00 se a mesma for 
efectuada até 30/09/2000.
O custo da participação não inclui refeições, pelo que cada 
Equipa/Companha será responsável pela sua própria 
alimentação.

Contacto
Departamento Regional da IV Algarve

A Equipa Trappeur, constituída por escuteiros do 
Agrupamento 581 de Vila Nova de Santo André, e do 
Agrupamento 722 de Santiago do Cacém, estão a organizar 
uma actividade temática que consiste num encontro de 
vários Clãs/Comunidades, intitulada “Clã’Destinos 2000”. 
O local escolhido para a realização deste encontro será a Ilha 
do Pessegueiro, perto de Sines, devido à sua localização 
geográfica e ao seu valor socio-cultural.
E s t a  a c t i v i d a d e  d e s t i n a - s e  a  t o d o s  o s  
C a m i n h e i r o s / C o m p a n h e i r o s  i n v e s t i d o s ,  e  a  
Pioneiros/Marinheiros com 17 anos feitos à data da 
actividade, bem como a Dirigentes que integrem a equipa 
participante. Cada Clã/Comunidade poderá participar com 
um máximo de duas equipas, de 4 a 8 elementos.
A inscrição por cada elemento é de 1000$00 e incluí um 
emblema alusivo à actividade e uma refeição quente.
Tendo como tema base o “Rumo” este encontro assenta em 
três grandes alicerces do Caminheirismo: CAMINHO - 
representando o empenho que cada equipa vai realizar para 
participar nesta actividade desde a preparação até à 
finalização; COMUNIDADE - contacto com a população 
local, com o objectivo de conhecer os aspectos 
socioculturais, através da pesquisa de um tema proposto pela 
Equipa Trappeur; e SERVIÇO - realização de um pequeno 
trabalho em benefício do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.

Contactos
Célio Santiago - 919631218
Vítor Rebelo - 919422112
Luís Branco - 919801857

Encontros de Chefes de Clã
O primeiro Encontro é já no próximo dia 4 de Junho, na Escola dos Salesianos, em Évora, para 
todos os Chefes de Clã e responsáveis regionais e de núcleo da zona Sul e Ilhas (Lisboa, Setúbal, 
Évora, Beja, Algarve, Açores e Madeira).
Durante estes encontros será apresentado o Plano Trienal para a IV secção a todos os presentes, 
aproveitando-se também para fazer o lançamento público do Rover 2001. Pretende-se ainda 
proporcionar momento de convívio e intercâmbio de experiências e oportunidades.
Para os Clãs e/ou Regiões e Núcleos que ainda não entregaram o diagnóstico terão oportunidade 
para o fazer no próprio local.
Os outros dois encontros irão realizar-se em Braga, no Centro Apostólico do Sameiro, no dia 11 
de Junho, para a zona Norte (Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Vila Real e Lamego), e 
em Viseu, no Centro Paroquial de S. José, no dia 2 de Julho, para a zona Centro (Aveiro, 
Coimbra, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém e Portalegre/Castelo Branco) .

Check-list para os ECC’s

Não esquecer de levar:

- 3 pontos fracos/fortes do Clã;

- Inquéritos preenchidos; e

- Pagamento da inscrição.

As inscrições encontram-se 

ainda abertas para o encontro 

da zona Centro.



O boletim “A Carta” é editado pela Secretaria Nacional da IV Secção do Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico 
Portguês, e distribuído gratuitamente via fax para todas as Juntas Regionais e de Núcleo, e via correio electrónico para quem o 
subscrever.

Secretaria Nacional da IV Secção - CNE
R. D. Luís I, 34 - 1200 Lisboa
Tel. 213972015 - Fax: 213950641
E-mail: equipa_nacional_4@hotmail.com

Nome Cargo Região Telefone E-mail

António Theriaga EN4 Lisboa 917254688 antonio.theriaga@flgaspar.pt
João Armando EN4 Coimbra 939332105 joarmando@mail.telepac.pt
Pedro Barros EN4 Porto 917607446 mbii@mail.telepac.pt
Pedro Brito EN4 Lisboa 919394855 pbrito@ipimar.pt
Maria Lima Vaz SR4 Açores 918318380 -
Carlos Pargana SR4 Algarve 969032818 -
Duarte Vieira SR4 Aveiro 936265823 duarte_doc@hotmail.com
Luís de Matos SR4 Beja 962767377 -
Helena Leite SR Braga 936077563 -
Artur Sousa SR4 Bragança - -
Jorge Noro SR4 Coimbra 934590378 annemeike@hotmail.com
Luís Fialho SR4 Évora 939762075 -
Carlos Rodrigues SR4 Guarda 965021529 -
António Almeida SR4 Lamego 938402005 -
Eliane Venda SR4 Leiria 914203007 -
Alexandre Cardoso SR4 Lisboa 939808513 -
Hugo Jardim - Madeira 919918856 -
Ana Baltasar - Portalegre/Castelo Branco 917061452 rdd57719@mail.telepac.pt
Carlos Franco SRP Porto 969049768 -
Rui António SR4 Santarém 933407869 -
José Lourenço SR4 Setúbal 966317493 jmblourenco@mail.telepac.pt
Óscar Costa SR4 Viana do Castelo 934073513 Paulo Lima – botagel@mail.telepac.pt
Augusto Ladeiras SR4 Vila Real 933418008 -
Vitor Borges SR4 Viseu 917038988 mop97428@mail.telepac.pt
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A REDE de novo...
Aqui vai de novo a REDE (contactos da Equipa Nacional e dos responsáveis dos Departamentos Regionais da IV). Foram 
introduzidas algumas correcções em relação à listagem anterior. De qualquer forma, agradecemos que no caso de ainda existirem 
erros (e omissões!!) contactarem a EN4 para as devidas emendas. Obrigado.

Rover Açoriano

CONTIGENTES POR REGIÕES

Apesar do que anda a circular, em nenhuma altura foi 

estipulado por esta equipa da organização do Rover 

qualquer tipo de quotas de inscrição por Regiões, há sim 

uma quota para os Caminheiros da Região dos Açores e 

outra para os outros contingentes (Continente, Madeira, 

Canárias, etc.)

CAMINHEIROS POR VIA AÉREA E MARÍTIMA

É importante que os Clãs que virão por via aérea efectuem 

as reservas o mais brevemente possível de forma a 

garantirem a sua presença. Os de via marítima podem já 

consultar as tabelas dos barcos da AçorLine para este 

NOVAS DATAS DO ROVER
Devido aos horários dos barcos inter-ilhas fomos 

forçados a alterar a data do Rover de 23 a 30 de Agosto 

para .24 a 31 de Agosto

Verão. Enviem-nos, o mais breve possível, as horas e dias 

de chegada de forma a podermos organizarmo-nos para 

melhor vos acolher.

MORADA DA JUNTA DE NÚCLEO

Corpo Nacional de Escutas

Junta de Núcleo da Ilha Terceira

Rua de Jesus, 27
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