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Olá Escuteiros, 
 

Parece que foi ontem, mas na verdade já lá vão mais de dois anos 
desde a última edição… já tínhamos saudades! Por isso mesmo, é com 
enorme prazer que vos anuncio o tão desejado relançamento da nossa tão 
querida revista Oestescutista. 

De facto, desde a última edição já existiram algumas tentativas de 
continuidade da revista, mas acabaram sempre por cair por terra… Desta vez 
queremos que seja diferente!! Para isso organizamos uma nova equipa 
constituída por três lenços vermelhos e pelo teu… sim, isso mesmo… pelo 
teu!! Contamos contigo para fazeres parte desta equipa Oestescutista, só 
assim conseguiremos dar continuidade por muitos e bons anos à nossa 
revista…Só tens de estar atento aos nossos concursos e divertires-te ao 
participares neles! 

Para isso, nesta edição podes ter acesso aos regulamentos dos 
concursos como o “Flash” e “Agrupamento+”… vê como podes participar! 
O Oestescutista, neste novo molde on-line trará muitas novidades que te 
convidamos a descobrir de edição para edição. Para além disso não vai ter 
férias, o que quer dizer que durante os meses em que o teu agrupamento 
estiver encerrado poderás continuar a ter informações sobre as actividades 
escutistas deste Verão! 

E, como já estávamos com muitas saudades… a partir desta edição o 
Oestescutista passa a ser mensal, On-line, havendo uma edição anual em 
papel resumindo o melhor desse ano escutista. Em cada edição on-line, 
podes ainda, se quiseres, imprimir as notícias para pores no placard da tua 
secção, só tens de abrir o documento pdf que te interessa e mandar 
imprimir… não é fantástico? 

A equipa do Oestescutista agradece desde já a participação dos 
Agrupamentos que enviaram as suas notícias para a rubrica “Pulsar do 
Oeste” e aos Chefes dos Departamentos e Equipas do Núcleo.  

Lembramos que para podermos editar as vossas notícias, estas 
deverão chegar ao nosso e-mail até dia 15 de cada mês! Assim as edições 
da revista, a partir do próximo número, sairão sempre no último dia do mês. 

Aproveito ainda para vos dizer que sempre que quiserem podem entrar 
em contacto connosco, para esclarecer dúvidas, dar sugestões e participar 
nos concursos a partir do nosso e-mail: oeste.escutista@gmail.com... 
Ficamos à espera de um e-mail teu! 
  

Agora para terminar, deixo-vos um desafio… Será que conseguem 
imaginar quem passou por aqui? Pensem nisso que na próxima edição eu 
dou mais uma pista… 
 
 
Boa Caça/ Pesca 

A directora, 
 

Ana Marreneca 
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ALERTA Escuteiros do OESTE! 
 
É com grande alegria que assisto ao renascer do nosso querido 
OESTESCUTISTA! 
 
De facto, após uma grande ausência (demasiado grande) sai agora a nossa 
revista com novo visual, em formato adaptado às novas tecnologias e, 
basicamente, com maior respeito pela Natureza. Poderia dizer que dissemos 
adeus às “toneladas” de papel necessário para imprimir as várias edições 
(10.000 revistas por ano escutista) e passámos a utilizar “electrões 100% 
reciclados!” 
 
Temos uma nova equipa de Redacção composta 100% por Caminheiros e 
para a qual deixo os meus sinceros parabéns e votos de coragem, de longo e 
bom trabalho! 
 
Este ano Escutista teve alguns desafios/marcos importantes para o nosso 
Núcleo entre os quais saliento a realização do I Jamboree do Oeste durante o 
qual pudemos já usufruir de parte das instalações da casa do CEO que se 
encontra em fase de acabamento. A conclusão da Obra está prevista até ao 
final deste ano civil.  
 
Assim, com a ajuda de Deus, teremos brevemente um Centro Escutista do 
Oeste com condições para receber condignamente e em segurança todos os 
Escuteiros que queiram desfrutar de condições excepcionais de 
acampamento/acantonamento e/ou formação junto ao mar.   
 
Com o encerramento do actual ano escutista, espero que as férias sejam 
reconfortantes e vos encham de energia e entusiasmo para o novo ano que 
vem a caminho cheio de actividades. Lembrem-se que, mesmo de férias, um 
Escuteiro é sempre um Escuteiro, isto é na sua forma de interagir com a 
Natureza e com os outros respeita a Lei do Escuta. Aproveitem para observar 
bem o que vos rodeia e analisar o meio ambiente do vosso local de férias, 
decerto que apreenderão coisas novas. 
 
Como é meu hábito deixo-vos um desafio: enviem as notícias (com fotos) 
atempadamente para serem publicadas no site do Oestescutista. Não se 
esqueçam de participar nos concursos... 
 
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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Numa fase em que o Corpo Nacional de Escutas (CNE) vive uma 
constante mudança de programas pedagógicos, em que a dinâmica e 
quantidade de projectos escutistas vivem ao ritmo da iniciativa dos 
dirigentes que na acção local “exigem” novas formas de interagir com os 
jovens, o processo RAP é premente, necessário e exigido. 

O Renovação da Acção Pedagógica (RAP) é a uma tradução não 
literal de “Renewed Aproach to Programme”, que significa exactamente 
“Renovação da Abordagem ao Programa”. 

Não é meramente nacional, mas é um projecto de renovação 
desenvolvido a nível internacional pela Organização Mundial do Movimento 
Escutista (OMME) para as associações repensarem o projecto educativo e 
a oferta pedagógica.  

A necessidade de iniciar este projecto ao nível mundial começou a 
surgir com uma verificação de escassez de dirigentes e de que a taxa de 
penetração a nível da juventude estava a cair, particularmente nos países 
com mais escuteiros. Embora Portugal não enfrentasse estes problemas 
com tanta evidência como outros países, os nossos projectos educativos já 
remontavam a 1992, e este foi a principal motivação que ajudou a repensar 
e estruturar a nossa oferta educativa. 
 

O CNE, como associação de educação não formal, na linha do 
aprender fazendo, sendo os próprios escuteiros agentes do seu 
crescimento, pretende com o RAP conferir maior coerência ao “edifício 
pedagógico” do CNE. Começou-se a achar que a forma como trabalhamos 
nas quatro secções – embora tendo místicas e formas de ser muito próprias 
–, faltava algo que interligasse a evolução educacional. Na prática, trata-se 
de ajustar a nossa acção aos tempos de hoje e à experiência acumulada. 
 

Em Portugal, o RAP arrancou em 2001 e, nessa altura, 
estabeleceram-se alguns objectivos e 
conceitos que vão entrando no glossário 
normal dos Animadores das secções. A 
fixação da proposta educativa, ou seja, o 
estabelecimento de um documento que 
sintetize aquilo que queremos fazer com 
os jovens, foi aprovado em Conselho 
Nacional em 2003, tal como a fixação 
dos objectivos educativos finais, que são 
a expressão daquilo que o CNE procura 
que um caminheiro seja quando chega a 
hora da partida (22 anos). Três anos 
mais tarde foram fixados os objectivos 
educativos de secção (que são os finais de cada secção), foram definidas  
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as áreas de desenvolvimento pessoal (pólos educativos) e, finalmente, foi 
aprovada a renovação do sistema de progresso. A fase piloto deste 
projecto arrancou em Setembro de 2008 e terminará no próximo mês de 
Setembro de 2009. 
 

A fase piloto a que o Agrupamento 337 das Caldas da Rainha 
concorreu no ano escutista 2008-09, foi uma oportunidade única para 
experimentar, vivenciar e avaliar o processo RAP na prática escutista. 

Durante esta fase, 10 % dos agrupamentos a nível nacional 
aplicaram nas suas Secções as actualizações ao nível dos objectivos 
educativos de secção e finais, delinearam sistemas de progresso dentro 
das novas áreas de desenvolvimento pessoal, aplicaram novas místicas e 
simbologias e ainda assim foram fazendo uma avaliação periódica com 
monitores e formadores.  

Existiu ainda a oportunidade para serem elaborados novos manuais 
para as secções e com isso tornar o caminho de cada jovem, um caminho 
único, um lugar especial que deve ser alvo de especial atenção pela equipa 
de animação.  
 

A partir do próximo ano escutista o projecto RAP entrará na sua fase 
de avaliação e consequente disseminação por toda a Associação, sendo 
que apenas em Setembro de 2010 poderá ser aplicado a nova proposta 
educativa do CNE. 
 

Conscientes que este caminho é exigente, trabalhoso e alvo de 
reformas e melhoramentos, torna-se imperativo que os Agrupamentos 
comecem desde já a ter uma atitude pró-activa na busca de informação e 
formação, tentando obter alguma da documentação do RAP já aprovada, e 
por isso oficial, e consequentemente a aplicar na prática escutista das suas 
secções os princípios e objectivos desta renovação ao nível pedagógica. 
Recursos: 
http://www.cne-escutismo.pt/Dirigentes1/RAP/Documentos/tabid/626/Default.aspx 
 
http://cnepilotosrap.ning.com/ 
 

Ch. João Sousa 
Agr. 337 – Caldas da Rainha 

 
 

 ����������� �� � �

4444����



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Jamboree do Oeste 
 

Foi nos dias 6 e 7 de Junho que se realizou o I Jamboree do 

Oeste. Este acampamento teve lugar no já conhecido Centro Escutista do 

Oeste em Salir do Porto. Nele foi tratado o imaginário “Vê como Ele o vê”. 

       
Nesta actividade estiveram presentes 14 Agrupamentos, do nosso 

núcleo, foram eles: 496 Freiria, 512 Peniche, 601 Vilar, 710 Benedita, 735 

Valado dos Frades, 869 S. Martinho do Porto, 909 Alfeizerão, 924 

Famalicão, 997 Azueira, 1022 Vimeiro, 1103 Santo Isidoro, 1188 

Milharado, 1228 Atouguia da Baleia, 1279 Ponte do Rol. No total 

participaram 475 escuteiros. 

Ao longo do I Jamboree do Oeste, decorreram dois momentos em 

que todas as secções estiveram presentes. Foram eles: a Festa de 

algumas das suas vivências, através de fotografias de actividades dos  
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mesmos; na segunda parte da Festa, foram apresentados filmes 

realizados por cada agrupamento de acordo com o tema: “Escutismo no 

Futuro”. O segundo momento vivido em conjunto, por todos os escuteiros 

foi a eucaristia presidida pelo assistente de núcleo Padre Filipe e animada 

pela III Secção.  

 
Neste acampamento, S. Pedro não ajudou muito, na medida em 

que, a chuva não se cansava de nos fazer companhia em vários 

momentos da actividade.  

Como não poderia deixar de ser, no final da actividade foram 

entregues os prémios de participação e atribuídas as classificações gerais 

de cada secção. Relativamente à I secção em primeiro lugar ficou o 

Agrupamento da Benedita, em segundo o do Vimeiro e em terceiro o de 

Alfeizerão. Na II secção o primeiro lugar foi para a Atouguia da Baleia, o 

segundo e o terceiro lugares foram para o Agrupamento do Milharado. Já 

na III secção as classificações foram as seguintes: primeiro lugar para S. 

Martinho do Porto, segundo e terceiro foram, novamente, para o 

Agrupamento do Milharado. Por fim na IV secção a “Patrulha” Corvo 
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obteve o primeiro lugar. 

Não podemos deixar de destacar a autora da insígnia do I 

Jamboree do Oeste, a exploradora Margarida Martim do Agrupamento 

da Atouguia da Baleia, mas o resto terão de descobrir na rubrica “Á 

fogueira com...”.  

Foi assim que decorreu mais uma grande actividade de núcleo, I 

Jamboree do Oeste, onde cada escuteiro participante foi convidado a 

“Ver como Ele o vê”, mas para que isso aconteça tem de se usar, 

segundo o assistente de núcleo, óculos 4D. Será que cada um de nós 

consegue ter uns óculos 4D na nossa vida? 
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O Oestescutista deslocou-se até a sede do 1228 - Atouguia da 
Baleia, para entrevistar a autora da insígnia do I Jamboree do Oeste. Aqui 
fica o seu B.I.:  
 

 
Margarida Martim 
14 anos 
Estudante 
Futuro profissional indefinido, 

engenharia civil é uma possibilidade forte, 
porém algo relacionado com Artes ou 
Ciências também poderão ser alternativas. 
 
 

Margarida Martim é a 
Secretaria/Tesoureira da Patrulha Panda do 
1228. Escuteira a apenas ano e meio, teve 
como o I Jamboree do Oeste a sua primeira 
actividade de Núcleo. 
 
 
 

 
 

1. Desta tua ainda curta caminhada, mas já marcante, em que é o 
escutismo te mudou? 
“O escutismo deu-me autonomia, aprendi muitas coisas desde 

que cá cheguei.” 
 

2. Como é que tomaste conhecimento do concurso? 
“Eu tomei conhecimento do concurso através do meu chefe de 

secção, chefe Xalana… (Chefe Rui Colaço).”…“Como toda a gente 
sabe que eu tenho muito jeito para o desenho, falou-me nisso. Foi a 
primeira vez que o nosso grupo concorreu num concurso de 
insígnias e tivemos logo a oportunidade de ganhar”  
 

3. E na escola, esse jeito tem bons resultados?  
“Nas disciplinas artísticas, geralmente tenho boas notas, 

gosto de todos os tipos de trabalhos, pintar a óleo… pintar com 
guache… pintar com canetas, lápis, carvão…” 
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4. Foi complicado trabalhar o tema “Vê como ele vê”? 
“Os meus chefes falaram do tema, antes de eu começar a fazer 

a insígnia, disseram-me que “Vê como ele vê” é um olhar de 
escutismo, “Vê como ele vê” é  
 
 
ver como B.P. o via, ver como Jesus vê, ver como cada escuteiro 
vê.” … “Fiz um Mundo na parte do fundo e depois todas aquelas 
pessoas a olharem para o Escutismo” 
 

5. Como é que decorreu o processo criativo? 
“O desenho que idealizei foi logo o que projectei no 

papel”…“Num dia fiz o primeiro, no dia a seguir acrescentei a flor-
de-lis e fiz a versão final” 
 

6. Qual foi a tua reacção quando te foi dito o resultado do concurso? 
“Eu claro que fiquei muito contente. E soube de imediato pelo 

e-mail, depois liguei logo ao meu chefe.” 
 

7. Quais foram os pontos positivos e negativos do I Jamboree do 
Oeste? 

“O ponto mais positivo foi a minha patrulha ter ganho o Jamboree e 
a minha insígnia estar em todo o lado, não… estou a 
brincar…”…“Menos bem… a chuva não conta”…“gostei muito da 
festa de campo” 
 

8. Como é que tu vês o Escutismo daqui a muito anos? Enfrentando 
toda a oferta (vídeo-jogos, computadores, televisão) que existe? 
“As coisas podem continuar a evoluir e o mundo a girar, mas 

aquele sentimento escutista vai continuar a perdurar para sempre lá 
dentro. Podem passar 100, 200, 500 anos que vai continuar a ser 
igual”…“Acho que essas coisas (vídeo-jogos, computadores, 
televisão) estão a fazer com que cada vez haja menos 
escuteiros”…“Só sei que não trocava o escutismo por nada dessas 
coisas ” 
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“Vê como Ele o vê” 

 

Este foi o tema que juntou cerca de 165 lobitos de 9 Alcateias no I 

Jamboree do Oeste, realizado nos dias 6 e 7 Junho. 

Além do convívio e da partilha 

das nossas caminhadas escutistas, 

houve um motivo especial que nos 

congregou que foi a reabertura do 

Centro Escutista do Oeste (CEO) com 

obras de algumas divisões já acabadas 

e prontas a utilizar. Sem dúvida que o 

CNE ficou mais rico na medida em que 

ficámos todos com mais um espaço 

fantástico para acampar. 

Durante o primeiro dia os lobitos 

tiveram oportunidade de ver o 

escutismo com o olhar nosso fundador: 

“Na Selva Com o B.P” 

Durante a tarde cada Bando 

explorou os diversos animais da selva 

através de jogos. No fim tivemos 

oportunidade de reflectir sobre as 

características positivas de cada animal e 

que somos convidados a imitá-las 

diariamente na nossa vida. 

No segundo dia dedicámo-lo a 

Deus, procurámos olhar o escutismo 

através dos olhos de Jesus, para isso 

realizámos um jogo onde cada Alcateia teve oportunidade de compreender 

e de experimentar a mensagem central de diversas Parábolas  
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contadas por Jesus. Conforme iam 

desenvolvendo as tarefas pedidas 

iam conquistando as diversas 

etapas do Sistema de Progresso. 

Percebemos nas histórias de Jesus 

quais as atitudes e gestos que 

devem pautar a nossa relação com 

os outros. Tivemos como pista e 

modelo a relação entre as três 

pessoas da Santíssima Trindade: 

Pai, Filho e Espírito Santo.    

A actividade terminou com a 

Eucaristia onde o nosso Assistente de Núcleo sublinhou o olhar de Amor 

que Deus tem sobre cada um de nós e que nos desafia a construir a 

Comunhão com todos através da proximidade e do serviço aos outros, que 

caracterizam a nossa missão de escuteiros e concretizam a vivência da 

nossa Promessa Escutista. 

 

A equipa do Departamento da I secção 
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Exploradores e Moços do Oeste, 

 

Depois de um ano cheio de 

actividades, nos vossos grupos, 

onde aprenderam a ser melhores 

escuteiros novos ventos vão lançar 

as nossas embarcações a seguir 

novos rumos em busca de novas 

aventuras, alguns vão continuar a 

vive-las na companhia dos restantes 

exploradores/moços outros iram 

partir rumo a novas expedições.  

Muitos de vocês participaram nas diferentes actividades preparadas 

e dinamizadas pelo departamento da II do Oeste, esperamos que tenham 

gostado e que estejam cheios de vontade para que no próximo ano 

escutista possam participar ainda com mais alegria e entusiasmo no EGO, 

no São Jorge e em todas as actividades que vão ser pensadas para os 

Exploradores e Moços do Núcleo do Oeste.  

 

Para as 

patrulhas que estão a 

preparar e vão participar 

no ACAREG muitíssima 

Boa Caça e que 

representem da melhor 

maneira possível todos 

os Exploradores e 

Moços do Oeste, e que 

tragam a nossa 
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nave cheia de novidades para 

poderem transmitir os 

restantes exploradores/moços 

do Oeste. 

Para o próximo ano 

escutista vamos por certo 

continuar a ter novos desafios 

que só vão ter sucesso se 

todos em conjunto 

trabalharmos em conjunto… 

Contamos com todos para o grande desafio que é ser Explorador/Moço. 

 

Boa Caça e Boa Pesca 

Falcão Orientado 

Ch. Departamento II do Oeste  
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Nos dias 5 e 6 de Junho, realizou-se o I Jamboree do Oeste.  

 

Esta actividade realizada no 

Centro Escutista do Oeste, foi não só 

um desafio como também um sonho. 

Para quem viu nascer o Centro 

Escutista este foi sem dúvida a 

realização de um sonho que tardava, 

mas que finalmente chegou.  

Nos dois dias que passámos 

neste Jamboree, foram alguns os 

momentos que podemos relembrar. No que diz respeito aos Pioneiros e 

aos Moços, e apesar de termos consciência de que poderia ter sido melhor, 

foram muitos os momentos de alegria. O raid cujo percurso envolvia alguns 

obstáculos, como a ilha de Brownsea, onde estava uma jangada que servia 

para passar o rio. A pista de obstáculos no final do Raid, que serviu para 

descontrair e descomprimir. O facto de os Pioneiros e Moços do Oeste 

presentes terem tido mais uma oportunidade de usarem o Escutismo para 

Rapazes, foi sem dúvida marcante. A animação da noite que ficou marcada 

não só pela história dos 

agrupamentos presentes, 

como também pela 

atenção e entrega 

demonstrada por todos 

durante a visualização dos 

filmes. A Missa do 

Jamboree animada pela III 

Secção, em que todos 

participaram, dando vida a 

um momento importante na vida  
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de um Escuteiro, que é a partilha com Cristo na celebração da Vida, na 

Eucaristia.  

Não podemos deixar de lembrar da chuva que sempre nos 

acompanhou, e que de certa forma abençoou o nosso acampamento. Esta 

foi sem dúvida a imagem mais interessante. Em todos os momentos chave 

do nosso Jamboree, a chuva parou e deixou-nos partilhar momentos que 

mais tarde poderemos recordar. Na Abertura de campo, na Missa, no Raid, 

nos jogos, durante as refeições, no Encerramento. E aqui foi de tal forma 

interessante, que esteve durante todo o tempo do encerramento quase a 

chover e no momento em 

que a Bandeira Nacional 

chega abaixo a chuva 

começa a cair e só parou 

depois de todos 

desmobilizarem, e o que 

permitiu a que a 

organização pudesse 

arrumar as coisas com a 

calma necessária, para que nada ficasse esquecido. 

Claro que após terem sido feitas as avaliações, alguns desejariam 

que esta actividade tivesse mais tempo, dois dias mostraram-se curtos para 

o que todos queríamos fazer. Mas vamos deixar toda esta energia para o 

próximo ACANUC, que com toda a certeza vai ter mais participação e 

mística escutista, que todos os anteriores, e isto a julgar pelo empenho 

encontrado em todos os pioneiros e moços presentes.   

Certos devemos ficar de uma coisa, o I Jamboree foi um sucesso, e 

todos estamos de parabéns. 

Até breve e boa caça/ pesca para todos. 

Departamento da III Secção 
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Caros Caminheiros e Companheiros do Oeste, 

 

Com o lançamento do 

Oestescutista on-line, vamos passar 

a ter uma nova Base, o espaço 

todos os meses os poderão 

encontrar novos desafios para a 

caminhada rumo ao Homem-Novo. 

No mês do lançamento da edição 

on-line no nosso jornal, vamos 

lançar um novo olhar sobre o I 

Jamboree do Oeste e (re)ver como 

vimos o mundo nesses dias. 

O I Jamboree do Oeste foi 

um tempo onde aprendemos que é 

possível e urgente mudar a nossa forma de ver, muitas vezes egocêntrica, 

e passarmos a olhar o mundo como Jesus Cristo o Vê e como S. Paulo o 

Vê: um mundo onde a palavra SERVIR passa a ocupar o seu centro. 

Nestes dias, a IV parou um pouco 

a pensar no mundo em que vivemos e 

aprendeu que mais importante do que 

termos e reivindicarmos os nossos 

Direitos é sabermos, e cumprirmos com os 

nossos Deveres. 

E quais são os nossos 

Deveres??? 

Foram esses Deveres que os 

Caminheiros e Companheiros descobriram 

e deixaram escrito na sua  
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“Carta dos Deveres do Homem” e que foi entregue ao Chefe de Núcleo e 

ao projecto Deveres do Homem. 

A IV deixou 

assim a sua marca 

no Centro Escutista 

do Oeste e num 

projecto que 

pretende definir o 

nosso compromisso 

como Cidadãos do 

Mundo, mas essa 

marca será muito 

maior se cada Caminheiro/Companheiro for capaz de rever este 

compromisso no seu PPV e tudo fazer para o levar a bom porto. 

Deixo o desafio a todos os Clãs/Comunidades para elaborarem a 

sua “Carta dos Deveres do Homem” e a impelirem a vossa canoa para a 

cumprirem, pois só temos o direito de reivindicar os nossos Direitos depois 

de cumprirmos com os nossos Deveres e, se todos cumprirmos com os 

nossos Deveres o mundo será realmente mais justo, mais humilde e mais 

feliz. 
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Uma canhota amiga, 

Fernando Carreira 

Ch. Dep. IV Oeste 
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Pára, OLHA e constrói! 

 

Alerta escuteiros do Oeste! 

       “Ver o mundo como Ele o vê” - 

Este foi o desafio que nos foi feito 

no I Jamboree do Oeste. Guiados 

pelo olhar de Jesus Cristo e de 

Baden-Powell aprendemos a 

cultivar um olhar que vê para além 

do imediato, do óbvio e do 

aparente, na procura incessante do 

“essencial que é invisível aos 

olhos”.  

Já imaginaste como seria o 

teu olhar se tivesse a profundidade, 

a largueza, a densidade do olhar 

de Deus? Certamente, olharias 

para o mundo com compaixão e 

esperança, para os outros com 

amor e respeito, para ti próprio com admiração e exigência. Mas, 

sobretudo, aprenderias a olhar para Deus como a Fonte do Amor, no qual e 

com o qual é possível a transformação do teu olhar e, consequentemente, 

do teu agir.  

Só nesta abertura à surpresa daquilo que ainda não conheces 

poderás explorar a realidade à tua volta lançando as bases da construção 

de um mundo novo. Nas tuas aventuras não te contentes com aquilo que já 

sabes ou com aquilo que todos dizem, não te deixes conduzir pelos 

preconceitos ou pelas ideias feitas, mas ousa ir sempre mais longe na 

compreensão de tudo o que te rodeia. 
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Por isso, e retomando o 

tema do Jamboree, atrevo-me 

mesmo a propor-te uma nova 

atitude para a tua caminhada 

escutista: Pára, OLHA e 

constrói!  

Pára, para não te 

deixares levar pela onda do 

mundo! 

OLHA, para descobrires 

um novo sentido para o teu 

caminho! 

Constrói, para que o 

mundo se torne um pouco melhor 

do que o encontraste! 

Boa caça/Boa Pesca! 

 

Equipa da Assistência 
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Pelo Sol com relógio 

 Para o Hemisfério Norte (onde se encontra Portugal) o método a 

usar é o seguinte: mantendo o relógio na 

horizontal, com o mostrador para cima, 

procura-se uma posição em que o ponteiro das 

horas esteja na direcção do sol. A bissectriz do 

menor ângulo formado pelo ponteiro das horas 

e pela linha das 12h define a direcção Norte-

Sul. 

 

  No caso do Hemisfério Sul, o método 

é semelhante, só que, neste caso, é a linha das 

12h que fica na direcção do sol, fazendo-se 

depois do mesmo modo a bissectriz entre o 

ponteiro das horas e a linha das 12h. 
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 No caso do horário de verão, em que o adiantamento do horário 

legal em relação ao horário solar é maior, deve-se 

dar o devido desconto. Há dois processos: o primeiro 

consiste em desviar um pouco (alguns graus) a linha 

Norte-Sul para a direita; o segundo processo resume-

se a "atrasar" a hora do relógio de modo a se 

aproximar mais da hora solar. 

 

No caso de o relógio ser digital, o problema 

resolve-se desenhando um relógio no chão, com um ramo ou mesmo com 

a vara., começando-se por desenhar primeiro o ponteiro das horas, que é o 

que deve ficar apontado para o sol (no Hemisfério Norte). 
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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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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337 - Caldas da Rainha 

 

Foi no passado dia 6 de 

Junho de 2009 que o 

Agrupamento 337 de Caldas da 

Rainha celebrou a sua Velada de 

Armas, na Capela de S. Antão, em 

Óbidos. A concentração de todos 

os elementos foi na estação de 

comboios de Óbidos, de onde 

partimos em caminhada em 

direcção à capela, após umas 

breves palavras do chefe de 

agrupamento. Ao longo do 

caminho foram entregues papéis 

com pequenas frases, divididas 

entre os elementos que iriam fazer 

a sua promessa no dia seguinte e 

os elementos que a iriam renovar. 

Para os primeiros, a frase 

correspondia ao cerimonial da 

promessa e para os segundos 

esta correspondia às leis e 

princípios do escuta, de forma que 

todos pudessem reflectir sobre as 

mesmas nessa noite.  

 
À chegada à capela, 

encontrámos um ambiente 

acolhedor, com uma vista 

magnífica, e propício a uma noite 

de reflexão. Depois de entrarmos, 

um a um acendeu a vela que lhe 

foi entregue durante a pequena 

caminhada realizada e leu a frase, 

inscrita no papel, para si. Após 

este momento, os candidatos à 

promessa apresentaram um 

pequeno teatro e uma breve 

explicação da vida e importância 

de S. Paulo, visto que 

comemoramos este ano o ano 

Paulino. 

De seguida, o nosso 

assistente dirigiu-nos algumas 

palavras e benzeu as insígnias a 

ser entregues na promessa no dia 

seguinte. Os elementos do 

agrupamento que não iam realizar 

a sua promessa partiram em 
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reflexão para a sede, enquanto os 

restantes permaneceram na 

capela junto aos seus chefes de 

unidade, prolongando o momento 

de reflexão, que se continuou com 

a caminhada que fizeram de 

seguida até à sede. Já neste local, 

cada uma das secções pode 

apresentar uma pequena 

dedicatória sobre os elementos 

que iriam fazer promessa e 

entregar uma pequena lembrança 

deste dia memorável.  

O agrupamento acordou 

cedo no dia 7 de Junho e, depois 

das últimas limpezas e arrumação 

do espaço, seguiu para a Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição, em 

Caldas da Rainha, para a 

celebração das promessas. Estas 

foram inseridas na eucaristia com 

a comunidade, que assistiu e 

testemunhou a promessa de 

novos elementos para o nosso 

agrupamento. Terminado o 

cerimonial, seguimos para a nossa 

sede, nosso refúgio, e, juntamente 

com familiares e amigos, 

realizámos as tradicionais fileiras, 

onde, com muita alegria e boa 

disposição, todos se divertiram.  

O almoço que se seguiu, 

garantido por todos os elementos 

do agrupamento, foi um momento 

de convívio e de conversas entre 

os presentes. Após isto, e para 

continuar um dia tão cheio e rico, 

nada melhor que uns jogos 

tradicionais, com a participação 

dos escuteiros e seus familiares. 

Por fim, foram entregues os 

diplomas de promessa, bem como 

outras insígnias e louvores.  

De facto, estes dois dias 

foram únicos para o agrupamento, 

que pode viver e comemorar o seu 

espírito e união, na sua “casa” e 

junto dos seus. 

 

    

 Joana Marciano e  

Flávio Monteiro, IVª   

 

379 - A-dos-Cunhados 

 

No dia 30 de Abril o 

Agrupamento 379 embarcou na 

Arca de Noé com Noé e preparou-

se para uma viagem alucinante 
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que findou no dia 3 de Maio, com 

as tão esperadas Promessas. Foi 

no pinhal do ex-karting de Santa 

Cruz que tudo começou: os 

pombos (lobitos), os povos 

(exploradores) o dilúvio (pioneiros) 

a família de Noé (caminheiros) e o 

Arco-íris (pais) tiveram um lugar 

de destaque na Arca.  

 Amando, Remando, 

Caminhando, Anunciando, 

Guiando, Renunciando e Unidos 

todos nós a bom porto chegámos.  

  Esta actividade será 

recordada como o Arcagru.

 No dia 28 de Junho o nosso 

Agrupamento festejou o 

encerramento de mais um ano 

escutista. A manhã começou na 

Igreja do Vimeiro onde o Pe. Filipe 

celebrou a Eucaristia.  

“Jesus é o caminho a verdade e a 

vida” 

 De seguida, fomos tirar uma 

fotografia de agrupamento para 

mais tarde recordar. 

 
 Atacar o tacho foi a etapa 

seguinte. Num instante o local do 

almoço ficou cheio e todos 

estavam bastante animados e com 

vontade de pôr a conversa em dia. 

 Depois de saciados e 

conversados foi hora de abrir a 

quermesse, venda de livros e 

flores e jogos tradicionais.  

 Mas a melhor parte veio 

mais tarde: o torneiro de futebol 

onde todos puderam participar do 

lobito ao caminheiro (e ainda 

alguns pais).  
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Este almoço serviu para 

angariarmos mais algum dinheiro 

para construirmos a nossa futura 

sede de modo a que possamos 

realizar um sonho há muito 

desejado.  

E assim acabou mais um ano 

escutista para o 379. 

Até para o ano. 

 

Agr. 379 A dos Cunhados      

 

496 - Freiria 

hACANemos 

Julho, o Agrupamento 496 

Freiria esteve acampado em Santa 

Cruz. Foi um grande 

ACAGRUPAIS, em que se 

formaram 9 patrulhas com 

elementos de todas as secções, 

desde lobitos a caminheiros, e 

ainda 5 patrulhas de pais de 

escuteiros. E assim se passou um 

fim-de-semana fantástico, tendo 

como mística o filme “À procura de 

Nemo” e sob o ideal “Toca a Unir”. 

 
A actividade começou com 

a montagem de campo, onde cada 

patrulha construiu o seu pórtico, 

mesa, cozinha e oratório. No 

sábado partimos todos para o 

Grande Jogo, onde entre muitos 

códigos e mensagens escondidas 

fomos caminhando em direcção 

aos prometidos jogos de água na 

praia, e sempre na expectativa de 

descobrir o Nemo. À noite foi 

tempo de partilhar as aventuras 

desse dia no Fogo de Conselho, 

para o qual o TelePinhal teve um 

papel fundamental. No domingo, 

debaixo de alguma chuva, fomos 

até à Póvoa de Penafirme para 

celebrar a Eucaristia, onde o 

Assistente de Núcleo Padre Filipe 

nos ajudou por fim a descobrir 

quem era realmente o nosso 

amigo Nemo: Jesus Cristo. Já em 

campo, e depois de tudo 
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desmontado, juntámo-nos para a 

Canção do Adeus. E “com 

esperança de um dia aqui voltar” 

partimos, com um grande sorriso e 

o com coração cheio.  

 
Foi assim, com muita 

alegria e emoção que vivemos 

esta última actividade em conjunto 

com o futuro agrupamento 122, 

que reabrirá já no próximo ano 

escutista em Torres Vedras. 

 

512 - Peniche 

31 Anos de Caminho 

Em primeiro lugar temos, 

claro, que falar na participação do 

Clã 22 no jogo “Queres voar com 

S. Nuno?” organizado pelo CNE 

com o objectivo de premiar alguns 

escuteiros portugueses que 

mostrassem mais conhecimentos 

sobre a vida e obra do nosso 

patrono, na altura, o Beato Nuno 

de Santa Maria. Alguns dos 

Bandos, Patrulhas e Equipas de 

Pioneiros e Caminheiros (entre as 

quais uma representação do 

nosso Clã) com melhores 

pontuações no jogo integraram a 

comitiva nacional e, vejam só, 

voaram mesmo! 

 

Foi no fim-de-semana de 25/26 de 

Abril que sete elementos das 

nossas equipas foram a Roma. 

Entre alguma passeata e uns 

jogos aqui e acolá, fica sem dúvida 

na memória (até porque esse foi o 

motivo da nossa viagem) a 

Cerimónia de Canonização de 5 

novos Santos, entre os quais, São 

Nuno de Santa Maria, uma 

cerimónia presidida por Sua 

Santidade, o Papa Bento XVI. Não 

esquecer também que no mesmo 

fim-de-semana o Agrupamento 

participou com a Região em mais 
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um São Jorge, desta feita em 

Arruda dos Vinhos. 

 

Ainda com sotaque italiano, mas já 

em Portugal, não houve tempo 

para parar, porque as Promessas 

estavam para breve. 

Celebrámos e Vivemos 

mais uma grandiosa Festa das 

Promessas do nosso 

Agrupamento, no passado dia 10 

de Maio de 2009. 

Foi momento de aceitar 

verdadeiramente a missão que 

nos foi confiada, “Ser Escuteiro”.  

Diante das bandeiras de Portugal 

e do Agrupamento prometemos 

pela nossa honra, ser fiéis a Deus, 

a toda a Comunidade, aos nossos 

Irmãos Escuteiros e à Lei do 

Escuta.   

Foi um momento pleno de 

Companheirismo, Amizade, 

Partilha e Alegria. Escreveu-se 

mais uma página na história do 

512. Resta-nos agora recordar e 

seguir o nosso caminho, 

procurando e enfrentando novos 

desafios com a vontade e 

determinação de sempre: “Sempre 

Alerta para Servir”. Não 

deveremos ficar por aqui, mas 

querer ir mais além na nossa 

caminhada e no nosso progresso. 

 
E ir mais além é continuar 

sempre no caminho que BP nos 

mostrou a seguir. Facto este é o 

31º Aniversário do nosso 

Agrupamento no dia 07 de Julho 

de 2009, que festejámos com um 

dia no Pinhal de Ferrel, cheio de 

actividades de preparação para o 

Acampamento de Agrupamento 

que se realizará no CEO (Centro 

Escutista do Oeste) nos dias 05 a 

09 de Agosto. Mas sobre o 

Acagrup falarei numa próxima. 
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Uma canhota amiga para 

todos os Agrupamentos e 

Escuteiros do Oeste e 

……………………… FORÇA 

Oestescutista. Vamos fazer do 

Oestescutista uma força viva do 

Oeste. 

 

O Chefe de Agrupamento 

Lobo Audaz 

 

 

516 - Bombarral 

 

Arraial Escutista a favor 

das Obras da Sede 

 

No sábado, dia 6 de Junho, 

o Agrupamento de Escuteiros do 

Bombarral organizou um Arraial 

Popular, antecipando os festejos 

dos Santos Populares e 

convidando familiares, amigos e 

comunidade em geral para uma 

noite de agradável convívio.  

 
O serão teve lugar no 

recinto da Casa Paroquial, a partir 

das 18h. À disposição de todos, 

pelo valor de entrada de 5 euros, 

estiveram febras, sardinhas, caldo-

verde e pão. Após a assistência ao 

jogo de futebol de Portugal – 

Albânia, através da projecção em 

ecrã gigante, foi tempo para 

bailarico, o tradicional saltar de 

fogueira e karaoke para as vozes 

mais apuradas.  

 
Uma agradável noite 

marcou o primeiro arraial 
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organizado por este agrupamento 

de escuteiros e que teve como 

objectivo principal a angariação de 

fundos para a recuperação da 

Sede, cujas obras já começaram e 

estão orçamentadas em cerca de 

35 mil euros. A Sede do 516 

encontra-se instalada numa casa 

de princípios do século XX, no 

centro da vila. A antiguidade do 

imóvel, a sua compartimentação 

em pequenos espaços e o seu 

avançado estado de degradação 

ditaram a necessidade de 

projectar uma remodelação 

profunda, que contemple salas 

mais amplas e acessíveis, áreas 

de reunião, secretaria, depósito de 

material, cozinha, dormitório e 

instalações sanitárias.  

Com este tipo de iniciativas 

e o apoio generoso de todos 

aqueles que têm patrocinado este 

projecto, o Agrupamento de 

Escuteiros do Bombarral pretende 

concluir este sonho tão antigo e 

inaugurar a remodelação da sua 

Sede no início do próximo ano 

escutista.  

 

601 - Vilar 

 

O ano escutista 08/09 do 

601 Vilar foi rico em actividades e 

também novidades.  

 As actividades iniciaram-se 

no dia 4 de Outubro, com as 

passagens de secção. Logo aí, as 

duas novidades: um novo 

pavilhão, na sede, para 

ganharmos algum espaço, e a 

reabertura do clã, com a 

passagem dos elementos da III 

Secção. 

 As secções ficaram repletas 

de novos elementos, foi o ano de 

passagem para muita gente e, por 

isso, as actividades decorreram de 

maneira a demonstrar a cada 

secção toda a sua mística e 

organização.  

 
 Também o serviço esteve 

presente em diversas actividades 

ao longo do ano como a 
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Castanhada, no S. Martinho, com 

animação no Lar, participação na 

Semana Santa e em todas as 

procissões da Paróquia, 

actividades lúdicas desenvolvidas 

pela Câmara Municipal e em que 

foi necessário apoio, entre outros. 

O Clã, além de presente nestes 

acontecimentos, fez também 

serviço nas actividades 

organizadas pelo Núcleo que 

tiveram lugar durante o ano: São 

Paulo, Caminho de Emaús e São 

Jorge, este último a nível regional. 

Internamente, foi realizado 

nos dias 1, 2 e 3 de Maio o 

acampamento de Agrupamento, 

na base aérea da Ota. Nesta 

actividade, foi importante o 

convívio entre todas as secções, 

mas sobretudo a demonstração do 

trabalho que cada uma efectuou e 

com que intuito, para que se 

conheça e se estabeleça uma 

ligação entre elas. 

 
 Como último acampamento, 

este ano, todas as secções 

participaram na grande actividade 

que foi o I Jamboree do Oeste, no 

C.E.O. Cada uma delas, 

conseguiu viver a sua mística, 

percebendo o tema “Vê como ELE 

o vê” e também a máxima que 

resultou da reflexão sobre esse 

tema, e que acabou por servir de 

“lema” à actividade: “O essencial é 

invisível aos olhos”. 

 
 As Promessas, momento 

anualmente importante, 

realizaram-se no dia 31 de Maio, 

tendo o coro que animou a missa 
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sido constituído pelos pais do 

Agrupamento. Para a Velada 

d’Armas, fizemos uma Via-sacra. 

As estações ficaram a cargo dos 

elementos das quatro secções e o 

percurso foi feito entre a sede, no 

Vilar, e a Igreja da Tojeira.   

 
 Para encerrar totalmente as 

actividades, o Agrupamento 601 

Vilar vai realizar, no dia 15 de 

Agosto, uma corrida de carrinhos 

de rolamentos na Serra do 

Montejunto, havendo também a 

possibilidade de se fazerem 

piqueniques ou de almoçar por lá. 

O objectivo é, como é comum nas 

actividades promovidas por 

escuteiros, a diversão e o 

convívio.  

Fica, desde já, feito o 

convite para quem quiser 

participar. 

 

Leonor Veiga  

(elemento do clã Nossa 

Senhora das Neves) 

 

 

 

647 - S. Mamede da 

Ventosa 

 

Ao fim de algum tempo é 

com enorme prazer que 

colaboramos com o Oestescutista.  

 O nosso Agrupamento em 

geral e cada uma das secções em 

particular, tiveram um ano 

bastante activo. A nível do 

agrupamento, após a abertura do 

ano, realizou-se, em Dezembro, o 

Passeio de Agrupamento anual. 

Desta vez a viagem de autocarro 

foi até Santarém, com uma forte 

adesão dos membros do 

agrupamento.  

 Já em Maio ocorreu o 

AcaGrup, em Fonte boa dos 

Nabos. 
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 As promessas realizaram-

se, como vem sendo tradição, ao 

segundo domingo de Junho, na 

Igreja Paroquial de S. Mamede da 

Ventosa, nas quais todas as 

secções investiram elementos. Na 

noite antes, realizou-se a Velada 

de Armas onde, para além das 

apresentações de cada secção, se 

realizou a partida de quatro 

caminheiros do clã. Um desses 

caminheiros deixará o 

agrupamento para ir apoiar as 

necessidades de outro, enquanto 

os outros três elementos, 

participantes do CIP 09, irão 

continuar o trabalho nas secções 

respectivas (I e III secções). 

 Além das actividades 

escutistas, o nosso agrupamento 

também se fez representar em 

algumas actividades realizadas a 

nível da paróquia e não só. 

 
 Quanto às secções, a III 

secção tem vindo a desenvolver 

actividades, para além dos 

trabalhos de angariação de 

dinheiro para os projectos do 

grupo e Raid de cidade, a realizar-

se ás cidades de Aveiro e Porto no 

fim do mês de Julho.  

Foi realizado pela primeira 

vez no agrupamento o 1º AcaPais, 

apenas com a participação dos 

elementos e respectivos pais do 

grupo de Pioneiros. Uma vez que 

foi uma nova experiência para 

todos, quisemos realizar uma 

actividade mais pequena para, de 

futuro, alargarmos a todo o 

Agrupamento. 

 A IV secção tem vindo a 

desenvolver projectos de clã e a 

programar o regresso à Base 

Nacional da IV e num futuro 
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próximo a Kandersteg, o Centro 

Internacional do Escutismo. 

Durante todo o ano 

Escutista as nossas actividades 

tiveram como base o ano Paulino. 

 

710 - Benedita 

Agrucamp “Ota” 

 

Nos passados dias 26, 27 e 

28 de Junho, o Agrupamento 710 

Benedita foi à procura de uma 

nova aventura, como é hábito nos 

Escuteiros. Dirigimo-nos até Ota, 

mais especificamente até à base 

aérea onde realizámos o nosso 

Agrucamp. Cujo tema foi “As 

viagens de S. Paulo”, devido ao 

facto de este ano ser o ano 

Paulino. 

Nesse Agrucamp pudemos 

conviver com um agrupamento 

bastante distinto do nosso, pois 

estes pertenciam ao AEP. 

Efectuámos diversas actividades, 

mas como é hábito iniciámo-las 

com as construções e montagem 

das tendas.  

 

As actividades decorreram 

de acordo com as dinâmicas das 

secções, o grupo de pioneiros 

pôde por em prática algumas 

técnicas que aprenderam durante 

o presente ano. Estas foram feitas 

em grupo e não por equipa, como 

normal. Ao realizar as devidas 

construções seguimos à risca 

todos os horários e planos 

previamente definidos pelos 

chefes da 3ªSecção. O que nos 

deu algum tempo de convívio 

entre as diversas equipas da 

Secção. Após estas actividades, 

foi hora de nos pormos a caminho 

do Raid, onde por incrível que 

pareça os códigos eram um pouco 

bastante esquisitos. O prémio de 

bom comportamento rodoviário 

das equipas foi um magnifica 

gelado. 

Neste Agrucamp, tivemos a 

oportunidade de fazer uma grande 
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fogueira para o fogo conselho, que 

deu outra dimensão às nossas 

peças, sendo considerado o fogo 

conselho como a actividade fulcral 

do Agrucamp.  

 
De um modo geral, o nosso 

Agrucamp superou as nossas 

expectativas, onde tivemos uma 

das provas mais difíceis de 

realizar, onde pudemos testar a 

nossa tolerância e paciência. Mas 

apesar de tudo, esta ficou 

marcada pela boa organização 

dos chefes, dos caminheiros em 

comissão de serviço e da 

colaboração de todos os restantes 

escuteiros que nele participaram. 

Porém, não nos podemos 

esquecer de agradecer desde já 

ao Agrupamento de Ota e 

respectiva base aérea, pela 

cedência das instalações e da boa 

disposição perante a nossa 

estadia 

 

Canhotas 

Agrupamento 710 Benedita 

 

 

735 - Valado 

 

“25 Anos Percorrendo 

Novos Trilhos” 

 

Este ano foi para nós muito 

importante, comemoramos o 

25ºAniversário do nosso 

Agrupamento. Foi um ano repleto 

de actividades, onde todos, desde 

os Lobitos, aos pais e amigos se 

emprenharam para que a festa 

fosse grande! 

Com o tema: “25 Anos 

Percorrendo Novos Trilhos”, as 

secções tiveram as suas 

actividades regulares, mas há a 

destacar as actividades integradas 

nas comemorações dos 25 anos e 

foram elas: 
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A Abertura do Ano Escutista 

no Centro Nacional de Formação 

Ambiental em S. Jacinto -Aveiro, 

onde foram apresentados os 

novos escuteiros, as passagens 

de secção, as novas equipas de 

animação e fortificado o espírito de 

equipa para o grande ano que se 

esperava.  

A inauguração de uma 

construção alusiva aos 25 anos 

que durante todo o ano esteve à 

entrada da nossa vila, para que 

todos os habitantes e visitantes 

pudessem tomar conhecimento da 

nossa festa.  

 

Aquando a realização das 

nossas Promessas, em Março de 

2009, marcamos a abertura de 

uma exposição nas instalações da 

Junta de Freguesia de Valado dos 

Frades, onde todos puderam ver 

fotografias dos 25 anos de 

escutismo, assim como troféus 

ganhos, trabalhos realizados e 

muitas recordações de todos 

quanto fizeram história entre nós. 

Em Abril o ACAGRUP 

realizado todos os anos, este ano, 

teve como tema principal a história 

do Agrupamento, as secções 

emprenharam-se por recriar 

actividades e peças de Fogo de 

Conselho condecoradas em 

actividades de núcleo realizadas 

ao longo dos 25 anos. 

A noite de 9 de Maio 

marcou o culminar dos festejos, 

num jantar com cerca de 200 

pessoas, entre escuteiros dos 25 

anos, familiares e amigos, 

cantámos os parabéns ao 

agrupamento, as secções 

apresentaram animação à boa 

maneira escutista, ouvimos a 

história contada na primeira 
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pessoa pelos fundadores, actuais 

dirigentes e amigos responsáveis 

pelo nascimento e 

desenvolvimento do nosso 

Agrupamento. E como se isto não 

bastasse a Direcção do Núcleo 

esteve presente e ainda 

condecorou e distinguiu alguns 

escuteiros pelos serviços 

prestados. Como uma boa 

actividade escutista acabámos a 

noite a cantar um hino aos 25 

anos de história, um original com 

letra e música de um pioneiro do 

nosso Agrupamento. 

 
E que venham mais 25 … 

 

Agrupamento 735 

Valado dos Frades 

 

 

869 - S. Martinho do Porto 

 

O ano escutista no 

Agrupamento 869 de S. Martinho 

do Porto teve um final em grande, 

começando pelas nossas 

promessas e terminando com uma 

actividade de encerramento do 

ano no Entroncamento. 

 
As nossas promessas 

decorreram no fim-de-semana de 

23 e 24 de Maio, na Igreja Matriz 

de S. Martinho, nas quais foi 

investida a nossa mais recente 

dirigente, a Marta (Baguera para 

os Lobitos�). No ano em que se 

reabriu a nossa VI Secção tivemos 

também oito novos Companheiros 

a fazer a sua promessa. Seguiu-se 

uma grande almoçarada com os 

escuteiros do agrupamento, 

alguns escuteiros do Núcleo do 

Oeste, pais e amigos. 

A seguir às promessas veio 

o I Jamboree do Oeste, realizado 

 ��������������

�9�9�9�9����



no Centro Escutista do Oeste 

(CEO), no qual estiveram 

presentes todas as secções do 

Agrupamento. A avaliação dos 

elementos em relação à actividade 

foi bastante positiva, com 

actividades interessantes e 

momentos divertidos, e correu 

bastante bem, em especial para a 

nossa Frota 94 que conseguiu 

obter o 1º Lugar nas Actividades 

da III Secção. 

No dia 27 de Junho tivemos 

a actividade de encerramento do 

ano da I Secção, um dia de 

actividades náuticas na qual os 

lobitos puderam fazer diversas 

provas náuticas incluídas no seu 

sistema de progresso marítimo, 

andar de kayaks, fazer um pouco 

de vela nos Optimists, e andar no 

nosso bote de apoio, o Bérrio. No 

mesmo dia tivemos também uma 

actividade náutica da nossa Frota 

em conjunto com o Grupo Pioneiro 

do Agrupamento de Alguber, que 

acampou em S. Martinho do Porto 

nesse fim-de-semana.  

 
Finalmente, nos dias 3, 4 e 

5 de Julho decorreu a Actividade 

de encerramento do ano da II e III 

Secção, estando também presente 

a IV Secção dando apoio à equipa 

de animação. O acampamento 

realizou-se no Parque Permanente 

do Bonito no Entroncamento com 

o tema geral “Na Locomotiva com 

BP”. As principais actividades 

realizaram-se durante o dia de 

sábado, com a II Secção a utilizar 

a parte da manhã para as 

construções de campo e a tarde 

para a realização de um jogo de 

vila pelo Entroncamento onde 

puderam testar alguns dos 

conhecimentos com B.P., 

culminando com a visita ao Museu 

Nacional Ferroviário onde 

puderam visitar a famosa Rotunda 

das Locomotivas. Por sua vez, a III 

Secção ocupou o dia inteiro com a 
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realização de um raid pela região, 

tendo passado pelas localidades 

de Entroncamento, Atalaia, Vila 

Nova da Barquinha e Constância. 

 
O raid terminou com uma 

visita ao Parque Astronómico de 

Constância na qual os Marinheiros 

ficaram a conhecer melhor o 

nosso sistema solar e as várias 

constelações. À noite tivemos o 

nosso Fogo de Conselho onde, no 

meio de muita animação, 

revivemos algumas situações 

decorridas neste dia e no ano 

escutista que agora terminava. 

Aproveitamos ainda no final deste 

para fazermos uma avaliação 

geral do ano escutista. No 

domingo assistimos à Eucarística 

no Entroncamento que foi 

presidida pelo famoso Padre 

Borga, seguindo-se uma 

churrascada para terminar a 

actividade e fazer o regresso a 

casa para umas merecidas férias. 

 

Uma canhota e que venha o 

próximo ano escutista!� 

 

Tiago Agostinho 

909 - ALFEIZERÃO 

Procissão de S. João 

Baptista 

Foi no passado dia 21 de 

Junho que se efectuaram as 

celebrações do nosso órago, S. 

João Baptista. O Agrupamento 

participou na procissão e nas 

marchas populares. 

 
Em ambas as actividades 

participaram diversas 

colectividades/lugares da 

freguesia. Nas marchas o 
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nervosismo era patente com o 

receio de trocar algum passo, mas 

no final tudo correu muito bem. 

 

 
A I efectuou o encerramento do 

ano escutista no Pinhal da 

Caldeira 

A I efectuou um acampamento nos 

dias 3, 4 e 5 de Julho. Entre as 

diversas actividades realizadas em 

campo, pelo facto de estarem bem 

perto de S. Martinho do Porto, 

aproveitaram e também por lá 

realizaram algumas provas da 

etapa de progresso. Como quase 

sempre, um dos momentos mais 

animados e participados, contando 

com a presença dos pais, foi a 

festa da Flor Vermelha.  

 

 
A II “Em pista com D. Nuno 

Álvares Pereira” 

Foi com este mote e com o 

objectivo de abordar a temática da 

sobrevivência que os exploradores 

partiram em direcção à Qtª do 

Escuteiro, na Batalha, nos dias 28 

e 29 de Março de 2009 . Apesar 

da Batalha ser “aqui ao lado”, 

permitiu-lhes desfrutar de um 

espaço dotado de excelentes 

condições para a prática de 

actividades de destreza física 

individual e em equipa. Partiram 

para a aventura imbuídos do 

espírito de D. Nuno Álvares 

Pereira, tendo realizado várias 

provas para cumprimento de 

etapas de progresso. 
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 Infelizmente, nem tudo correu 

bem, pois um dos carros, pertença 

de dois Dirigentes, foi alvo de um 

assalto, perpetrado por quem não 

teve qualquer respeito pelo bem 

alheio. Estavam mais carros 

estacionados, mas este tinha uma 

camisa do uniforme pendurada, 

que poderá ter despertado a 

atenção do ladrão. Fica o Alerta! 

  
XXIII ACAREG 

É com muito empenho e 

dedicação que a II e a III Secção 

preparam a sua participação no 

XXIII ACAREG, que como sabem 

se realiza este ano em Ferreira do 

Zêzere, durante a semana de 1 a 

8 de Agosto. 

 

 
Escola Básica da Macarca 

Foi com imensa alegria que o 

Agrupamento recebeu a notícia 

que dispõe de um novo espaço 

para o Agrupamento, há muito 

almejado, tendo ficado a IV, 

responsável pela sua manutenção 

e exploração. Agora, mãos à obra, 

que o espaço assim merece e o 

Caminheiro está sempre alerta 

para servir! 

Foca Tonta 

 

924 - Famalicão 

 

Foi com grande satisfação 

que o 924, comemorou as suas 

duas décadas de existência, que 

no dia 31 de Maio de 2009,teve 

como ponto alto a celebração das 

Promessas com investiduras de 

elementos das quatro Secções, 

estando presente o Chefe de 

Núcleo Paulo Marreneca, que 

investiu duas Dirigentes do nosso 

Agrupamento: Sandra Vicente e 
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Sónia Oliveira, as quais a partir 

dessa data passaram a pertencer 

à família dos Dirigentes do CNE. 

 
Para além das actividades de 

Secção do 924, vividas em franca 

alegria e espírito de aventura. O 

nosso Agrupamento participou no 

1º Jamboree do Oeste, com as 

quatro Secções, os nossos 

escuteiros desfrutaram ao máximo 

a actividade, demonstrando um 

grande gosto pelas actividades em 

que participaram realçando a 

partilha de experiências com os 

outros Agrupamentos, a vivência e 

vida do Oeste que lhes foi 

proporcionada.  

 
Alguns elementos tiveram 

também uma participação especial 

na eucaristia dominical, quer como 

acólitos, como participando 

instrumentalmente na mesma. 

Este 1º Jamboree, segundo os 

nossos escuteiros foi 

Sensacional!!! 

      

Autores:SD 

 

 

997 - Azueira 

 

No passado dia 17 de Maio 

o 997 esteve um pouco mais 

agitado, as promessas aí estavam. 

Lobitos, Exploradores e Pioneiros 

estavam nervosos e ansiosos, 

mas os dois mais velhos 

caminheiros do agrupamento, 

quiçá do Oeste, iam tomar um 
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compromisso para a vida: Iam 

fazer as promessas de dirigentes. 

 
No sábado a vigília tinha 

corrido muito bem e foi uma 

grande surpresa ver projectadas 

as fotos de quando eram meninos 

exploradores e recordar os tempos 

passados, desde a fundação do 

agrupamento 

Antes da Eucaristia, o António e o 

Sérgio, davam uma última vista de 

olhos no texto que teriam que 

dizer. Na hora tudo correu bem. 

Esteve presente o chefe 

Paulo Marreneca, Chefe do 

Núcleo, que em representação do 

CNE, deu a investidura aos dois. 

À saída da Igreja de Nª Sra. 

do Livramento, fizeram-se as fotos 

de família e as costumadas 

praxes. 

Seguidamente reunimo-nos na 

sede e partilha-mos um óptimo 

almoço, com boas e variadas 

iguarias. 

O nosso novo chefe António 

teve um percalço e, desde 5ª feira 

que tinha um pé inchado, tinha 

que se deslocar com a ajuda de 

canadianas. 

 
Mas este dia tão depressa 

não lhe vai sair da memória. Como 

o problema se agudizava 

deslocou-se ao hospital e acabou 

por ficar internado, e por ter que 

ser submetido a uma cirurgia, 

ainda durante essa mesma noite. 

Graças a Deus tudo correu 

bem e o problema está 

ultrapassado. 

E assim se passou mais um 

dia de promessas. 
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Próxima actividade do 997: XIII 

ACAGRUP, 11 e 12 de Julho/09, 

Olhos D’ Água (Alcanena)  

 

A Aquelá 

Florinda Cecílio 

 

 

1022 - Vimeiro 

ACAGRUP 2008/2009 

 

Aproveitando o fim-de-semana 

prolongado, o Agrupamento 1022 

(Vimeiro) embarcou numa 

“viagem” pelos 5 continentes. Na 

noite de 30 de Abril reuniram-se 

na sede cerca de 80 elementos 

para fazerem o “check-in” e 

levantarem voo para uma aventura 

de três dias à descoberta dos 

vários povos e dos valores 

universais que lhes são comuns: 

respeito, alegria, espiritualidade, 

responsabilidade, cidadania, etc. 

 

A noite foi passada em claro para 

as II e III secções, em raids cuja 

união exigida aos participantes 

levou ao aumento do sentido de 

grupo desde a primeira hora. 

 
 O feriado foi passado em jogos de 

pistas, construções e montagens, 

num campo que ao final do dia 

poderia ser confundido com uma 

aldeia zulu ou um acampamento 

índio. De referir que cada secção 

foi convidada a representar um 

continente e respectivos povos: no 

centro a “Praça da Europa” 

rodeada pelos os lobitos que eram 

a tribo Maori (Oceania), os 

guerreiros zulus (Africa) da IIª, os 

índios sioux (América) da IIª e o 

espaço da IVª que representava o 

continente asiático. De destacar 

também a atribuição do serviço a 

esta secção, função cumprida com 

êxito numa iniciativa que os fez 

sentir mais úteis ao agrupamento 

e que deixou satisfeitos clã e 

chefia. 
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 O dia de sábado foi passado em 

ateliers variados (cozinha, 

animação, fogo, religião, etc.) que 

prepararam a noite de festa: ao fim 

da tarde, todas as secções se 

vestiram a rigor conforme o povo 

que representavam e ofereceram 

entre si refeições típicas de cada 

continente: nos pratos a mistura 

de arroz chau-chau, batata-doce, 

amêndoas e porco no espeto fez 

torcer alguns narizes, mas a luz da 

lua não era suficiente para 

distinguir ingredientes e a fome fez 

o resto. Ao redor da fogueira 

juntaram-se depois todos os 

povos, numa harmonia que 

gostaríamos de ver no mundo real, 

para além daquele nosso pequeno 

campo.  

 

Domingo ficou reservado para a 

Eucaristia, a recepção aos pais e a 

desmontagem em tempo recorde. 

O encerramento já na sede deixou 

uma sensação de “soube a 

pouco”. Os povos voltaram a dar 

as mãos para um adeus final 

naquela que seria a última 

actividade conjunta da época. 

Para o ano há mais;) V!... I!... 

M!...E!...I!...R!...O!... Vimeiro, 

Vimeiro, Vimeiro!!!!  

 

Sara Santos 

 

1103 - Santo Isidoro 

 

Por onde andamos? E o 

que fazemos? 

 

LOBITOS  

A I secção realizou o primeiro 

acampamento do ano nos dias 21 

e 22 de Março na Barreiralva. O 

tema desta actividade foi “Dar 

sentido, prometendo”, onde para 

além das muitas brincadeiras 

características da idade se deu um 

intuito especial ao compromisso. 

Para além desta actividade a 

nossa Alcateia têm estado muito 

presentes nas actividades do 

agrupamento, bem como nas suas 

rochas de conselho, que têm sido 

muito dinâmicas. 
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EXPLORADORES 

Este ano o grupo explorador tem 

feito bastantes actividades em 

campo, para além das regulares 

actividades de sede. Assim, a II 

secção esteve acampada na 

Quinta da APERCIM, na 

Picanceira, de 3 a 5 de Abril. Este 

acampamento teve por base a 

imaginação e criatividade dos 

nossos exploradores através, da 

concretização do projecto 

aventura, tendo como tema “O 

Egipto Moderno”. Foi uma 

actividade motivante, num espaço 

muito acolhedor. 

 

PIONEIROS 

Nos dias 26, 27 e 28 de Março a III 

secção fez um raid de 

Sobrevivência. Esta actividade 

teve como local de partida 

Coimbra e como local de chegada 

Leiria. Partiram sem comida, sem 

dinheiro e sem telemóvel, apenas 

com uma muda de roupa e um 

saco de cama dentro da mochila. 

Cada equipa encarregou-se de 

chegar ao destino, mas pelo 

caminho tinham algumas etapas 

para fazer. Esta é sempre uma 

actividade muito característica do 

nosso grupo pioneiro, afirmando o 

seu dinamismo e criatividade. 

 
CAMINHEIROS 

O nosso clã arrancou com força e 

este tem sido um ano repleto de 

actividades e animação. Para além 

de terem participado nas 

actividades de núcleo também têm 

estado muito presentes nas 

secções, onde fazem serviço, e 

continuam com as suas próprias 

actividades de secção. De 27 a 29 
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de Março realizaram o ACA IV 

onde sentiram que cresceram em 

Clã e que todos juntos podem 

mudar um bocadinho o nosso 

mundo. 

 
ACTIVIDADES DE 

AGRUPAMENTO 

O Agrupamento tem estado 

bastante activo, participando nas 

actividades da comunidade. 

Assim, na Sexta-feira Santa 

organizámos uma Via-sacra para 

toda a Paróquia. Todas as 

secções estiveram empenhadas e 

a avaliação posterior foi muito 

positiva para nós e para a nossa 

comunidade. 

No dia 19 de Abril o Agrupamento 

participou activamente na 

tradicional Festa dos Merendeiros, 

ajudando nas celebrações e na 

procissão. Também fizemos uma 

angariação de fundos através da 

venda dos nossos saborosos 

bolos. 

De 30 de Abril a 3 de Maio 

realizámos o XIII ACAGRUP 

(acampamento de agrupamento), 

no nosso campo escutista, com o 

tema “A caminhar com S. Paulo”. 

Todas as secções participaram 

neste acampamento, fazendo 

aquilo que mais gostam: viver o 

escutismo! Cada secção fez as 

mais diversas actividades, 

adequadas ao seu grupo. Mas os 

momentos mais importantes foram 

os de grande união, como o fogo 

de conselho/vigília e as 

promessas. Muitos foram os 

escuteiros que fizeram as suas 

promessas: 7 lobitos, 10 

exploradores, 7 pioneiros e 6 

caminheiros. Todos nós 

renovámos a nossa promessa, 

aquilo que um dia já prometemos, 

e que dando o melhor de nós 

mesmos vamos cumprindo e 

renovando a cada instante: esta 

missão que é ser escuteiro! Este 

ano não tivemos nenhum dirigente 

a fazer a sua promessa, mas 
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mesmo assim tivemos a agradável 

presença do Chefe Paulo 

Marreneca que aproveitou a 

oportunidade e veio entregar uma 

medalha de campo de bronze ao 

nosso Caminheiro Bruno, pelo 

serviço e dedicação que 

demonstrou no XI Acanuc, em 

2008. 

 
Que cada um de nós construa o 

seu caminho, continuando a 

Caminhar com S. Paulo. 

 

Cátia Zeferino 

 

1188 - Milharado 

 

A Caminho de Santiago… 

 

Nos dias que decorreram 

entre 29 de Março e 2 de Abril o 

Grupo Pioneiro 121 Santiago do 

Agrupamento 1188 do Milharado 

fez o caminho de Santiago de 

Compostela. Na madrugada de 

Domingo estávamos prontos para 

partir de autocarro para Valença 

do Minho, onde começaríamos a 

caminhada a pé. A actividade 

começou muito bem porque 

estávamos muito entusiasmados e 

com espírito positivo. 

 
Chegámos a Valença por 

volta das 10h da manhã e 

começámos o caminho de 

Santiago. No primeiro dia 

passámos a fronteira e chegámos 

a Redondela muito cansados mas 

prontos para continuar. Na 

segunda-feira andámos até 

Pontevedra e ficámos alojados 

numa casa de Irmãs, tínhamos 

muitas condições e foi muito bom 

para repor as horas de sono 

perdidas anteriormente. 
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Na terça-feira andámos dois 

postos e por isso foi mais 

complicado pois passámos o dia 

todo a andar. Neste dia 

começámos a ver as dificuldades 

uns dos outros, as dores 

musculares eram imensas, as 

bolhas nos pés eram 

insuportáveis, o pensamento 

negativo de que não íamos chegar 

ao fim era constante… Mas até 

isso foi muito importante porque 

desenvolvemos um espírito de 

entreajuda imprescindível a este 

tipo de actividade. E assim todos 

chegaram á meta definida e o 

orgulho de a atingir esteve cada 

vez mais presente no pensamento 

de cada um. Ficámos instalados 

no pavilhão desportivo de Pádron 

e apesar de tudo o que se tinha 

passado durante o dia, estávamos 

animados por estar quase a 

conseguir atingir o nosso grande 

objectivo. Na quarta-feira partimos 

de Pádron logo cedo para poder 

chegar o mais rápido possível a 

Santiago. E assim foi, chegámos 

ao fim da nossa caminhada 

animados e com orgulho tanto de 

nós próprios como do grupo. Na 

quinta-feira participámos na 

eucaristia na catedral e depois 

visitámos a cidade e comprámos 

algumas recordações. 

Conhecemos um senhor que nos 

transmitiu uma experiência muito 

boa, contou-nos que tinha feito o 

caminho Francês de Santiago e 

vinha desde Paris sem comida 

nem roupa. Nós perguntámos 

como ele fazia e ele simplesmente 

respondeu “O Senhor 

providência”. Com esta resposta 

admirámos a sua coragem e 

compreendemos que “Sem dor 

não há Glória”. 
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Para mim foi uma das 

minhas melhores experiências 

tanto a nível escutista como 

pessoal. Foi uma actividade que 

se adequou perfeitamente ao 

tempo que estávamos a viver, a 

Quaresma. Conseguimos reflectir 

imenso e estar unidos a Deus que 

tanto nos ajudou. Houve muitos 

momentos de oração, o que foi 

importantíssimo, e alcançamos um 

dom muito especial, a remissão 

dos pecados, tal como São Paulo. 

Penso também que acima de tudo 

conseguimos um espírito de grupo 

muito bom e essencial porque 

houve em cada um, a 

responsabilidade de ajudar o 

outro, a vontade de fazer o bem, o 

desejo de atingir um objectivo 

comum a todos. 

 

Ana Carolina Lamas, Neil Sirene, 
Equipa Neil Armstrong 

 
 

 

1279 - Ponte do Rol 

 

NA COMUNIDADE BANZÃO 

 

O agrupamento 1279 da Ponte do 

Rol, teve o seu acampamento de 

agrupamento no fim-de-semana 

de 26 a 28 Junho em Banzão, 

Janas junto á Praia das Maçãs. 

Local calmo e sossegado, permitiu 

viver a mística deste 

acampamento Comunidade de 

Banzão – Um Homem Novo para 

uma Nova Humanidade, com a 

serenidade e reflexão que o tema 

assim o exigia, sem faltar a 

vivência em grupo, animação e 

camaradagem. 

 ��������������

4�4�4�4�����



 
Apesar da ausência sentida da 

maioria dos elementos do grupo 

pioneiro, que se encontravam em 

exames, esta actividade 

desenrolou-se com actividades 

diversas propicias de um 

ACAGRUP, que desde as 

construções, ao raid, Jogo Bíblico 

sobre S. Paulo, não faltaram os 

jogos que muito trabalho deu aos 

chefes a preparar, e que muito 

divertimento e prazer deu a todos 

os elementos deste agrupamento 

de fazer, incluindo aos pais, que 

foram convidados no Domingo a 

estarem presentes e a realizarem 

algumas das actividades que 

culminaram com a Eucaristia que 

decorreu em campo, sob uma 

chuva miudinha, que ajudou a 

relaxar e a ninguém adormecer. 

Foi neste ambiente propicio da 

natureza que procuráramos viver 

em comunidade com regras, 

conselhos, ideias. Foi neste 

ambiente propicio da natureza que 

procurámos viver em comunidade 

com as suas regras, partilha, 

troca, tendo sempre como sentido 

que viver em comunidade é 

partilhar as alegrias, as aventuras, 

o trabalho, os alimentos e o 

divertimento, é conseguir ser um 

Homem Novo. 
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Recuperando um contributo do Chefe José Machado, aqui fica uma 
sugestão de leitura. 

CNE - UMA HISTÓRIA DE FACTOS 

A História do Escutismo em livro, no ano do Centenário 

Como contributo para as celebrações do Centenário do Escutismo 
Mundial, acaba de ser editado o livro "CNE - Uma História de Factos", que 
foi lançado no passado dia 26 de Maio (no fim-de-semana do 84.º 
Aniversário do CNE), em Fátima, na Casa Beato Nuno. É autor deste livro 
João Vasco Reis, investigador na área da História e dirigente do CNE no 
Algarve, que conta com cerca de uma dezena de títulos já publicados, 
principalmente no campo do ensaio, entre os quais um estudo acerca da 
história do movimento escutista no Algarve. 

Com 590 páginas e profusamente ilustrado (mais de três centenas e 
meia de fotos e documentos reproduzidos), "CNE - Uma História de 
Factos", é, como o próprio título indica, um trabalho de investigação 
histórica e sociológica sobre o CNE em particular e sobre o escutismo 
nacional em geral, nos seus diversos domínios, que retrata o seu percurso 
desde a fundação até aos nossos dias e o seu inquestionável papel como 
movimento de educação integral da juventude. 

Mas vai mais longe: de um modo rigoroso e metódico, traçando a 
evolução da juventude portuguesa, da sociedade, das políticas educativas 
em relação à juventude, do papel do Estado e da Igreja, constitui um 
inquestionável subsídio para a história do século XX português no que 
concerne à juventude e às organizações juvenis em Portugal até aos 
nossos dias. 

O prefácio do livro é de D. Manuel Clemente, Bispo do Porto. 

O livro está à venda na rede de DMF 

(dmf(at)cne-escutismo.pt)  e cada exemplar custa 10,00 euros. 
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80 ANOS  

COM A JUVENTUDE 

 

 

Em ano de comemoração dos 102 anos 

do Escutismo Mundial e do 152.º Aniversário 

do nascimento do nosso Fundador Mundial – 

Baden-Powell, o Agrupamento 0140-Lamego 

do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo 

Católico Português, comemora o 80.º 

aniversário da existência do Escutismo na 

Cidade de Lamego. 

Em 24 de Março de 1929 fundou-se este Movimento de Juventude, 

nesta nossa cidade e até aos dias actuais jamais deixou de se manter em 

actividade, com plenas realizações que perdurarão nas mais profundas e 

queridas recordações, de todos quanto se atreveram a entrar e sair pelas 

portas de nossa muito estimada Sede, sita na Torre do Figos, empoleirada 

nas muralhas do Bairro do Castelo, por cima da antiga Padaria do Cantinho 

na Rua do Castelinho, bem visível 

da Praça do Comércio. 

Para que possamos mostrar a 

todos os Lamecenses que nos 

mantemos activos e de boa saúde, 

para que os nossos antigos e 

actuais escuteiros e seus familiares 

e amigos possam melhor recordar 

todas as vivências que o Escutismo 

lhes proporcionou e ainda 

proporciona, os actuais escuteiros 

engalanaram as paredes exteriores  
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da sua Sede com Símbolos do seu “amor à camisola”. 

Um trabalho integralmente realizado por eles e alguns familiares que 

desde logo se prontificaram a investir algum do seu tempo, na Sede do 

Agrupamento, durante as noites frias do fim do passado Inverno. 

A melhor gratificação que todos nos podem dar é, ao visitarem a 

Cidade de Lamego, passarem pela Praça do 

Comércio e apreciarem o embelezamento que 

fomos capazes de dar ao exterior da nossa linda 

Sede do Agrupamento. 

 

 

 

 

 

Em nome da Direcção do Agrupamento 140-Lamego, o meu 

agradecimento a todos que tornaram possível esta demonstração pública, 

não esquecendo os Bombeiros Voluntário de Lamego, na pessoa do seu 

Comandante, pelo facto de prontamente disponibilizar a Auto-Escada para 

a colocação das Tarjas Escutistas apesar de não ter sido possível a sua 

utilização devidos às condições físicas do local. 

 

 

P´ Direcção do  

Agrupamento 140-Lamego; 

“Leão Atento” 

CGEAdj. 
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735 – Óbidos 

 

Peregrinação a Fátima-11/12/13 

O Agrupamento 753 conjuntamente com 35 peregrinos realizou mais 

uma vez a tradicional 

peregrinação que aos 

longos dos anos tem 

vindo a ser feita pelos 

escuteiros em Maio e 

Outubro. Todos estas 

caminhadas tem como 

objectivo o encontro com 

Nossa Senhora, todas 

estas caminhadas são 

diferentes todos os anos, cheias de vida, cheias de alegria que ao  
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longo de quilómetros o Agrupamento 753 transmite aos peregrinos, tónico 

fundamental para a chegada ao nosso objectivo. 

Mais uma vez contamos com o apoio da Câmara Municipal de Óbidos 

que disponibilizou a sua Unidade Móvel de Saúde para apoio não só a 

estes peregrinos, mas também a muitos outros que ao longo do trajecto 

foram auxiliados. 

Igualmente contamos com o apoio incondicional do Hospital Distrital de 

Caldas da Rainha, Intermarché de Óbidos, Banco Alimentar Caldas da 

Rainha, a Paula que nos deu o pão, entre outros tornando possível esta 

iniciativa. 

 

 

VIII Festival Escutista do Oeste 

Foi no passado dia 26 e 27 de Maio que o Agrupamento 753 se fez 

representar neste grande evento escutista promovido pelo Núcleo do Oeste 

que juntou em Alcobaça 

perto de 1500 escuteiros. 

Concorrendo ao festival 

escutista, o Agrupamento 

ficou em 4 lugar o que nos 

deixou muito contentes pela 

envolvência de todos os 

Escuteiros que aceitaram 

mais este desafio e que 

desafio, levando o nome de 

Óbidos a outras paragens. 
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Colaboração com O Núcleo da Cruz Vermelha de Caldas da Rainha 

 

Foi com grande gosto e dedicação que em colaboração com o referido 

núcleo, o Agrupamento 

753 colaborou no dia 2 de 

Junho com a Cruz 

Vermelha no Apoio a um 

grupo de peregrinos de 

Peniche levando a 

unidade móvel de saúde 

disponibilizada pela 

Câmara de Óbidos para o 

efeito. 

Servir sempre é o lema que nos move, nós voluntários 

 

 

 

1188 - Milharado 

ALCATEIA 131 EM ACÇÃO! 

 

Está a chegar ao fim mais um ano escutista especialmente rico em 

caçadas, descobertas, amizades e, acima de tudo, espírito de união! 

É com muita alegria que a nossa Alcateia deseja contar-vos como cresceu 

nestes últimos meses e o que aprendeu com quem melhor sabia. Em 

primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a todos quantos colaboraram 

connosco e se mostraram sempre disponíveis para partilhar desafios: 

Paróquia, Agrupamento (em especial os caminheiros), familiares e 

amigos… Obrigado! 
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Desde o princípio que lutámos por 

participar no XXI ACANAC (o 

primeiro acampamento nacional 

em que o Agrupamento 

participará), no próximo mês de 

Agosto, e conseguimos! 

Transformámos o nosso covil; 

investigámos a história da nossa 

Alcateia e inventámos uma outra 

para daqui a 100 anos; 

procurámos conhecer o Escutismo 

noutros países e criámos ainda a 

Operação Família: em conjunto 

com o Centro Social e Paroquial 

do Milharado, organizámos 

mensalmente cabazes com géneros alimentícios para as famílias mais 

carenciadas da Paróquia. 

Tem sido realmente um ano de intenso trabalho mas incrivelmente simples 

no dar da melhor vontade, a verdadeira atitude de um lobito. 

 

A nossa Alcateia 

recebeu muitos elementos 

novos este ano que foram 

acolhidos na grande festa da 

Rocha do Conselho. 

Festejámos o S. Martinho com 

o jogo: “O roubo das 

castanhas”; S. Francisco de 

Assis  
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veio ter connosco na caçada de Natal, no Turcifal; os nossos Guias 

participaram nas duas sessões do EGO e no GUIACAMP do Agrupamento, 

no Forte do Alqueidão; em Fevereiro, acolhemos 11 novos lobitos nas 

Promessas do 1188; no Carnaval fomos à Casa do Artista ver a “Flauta 

Mágica”; no dia da Árvore andámos pelas ruas do Milharado a sensibilizar a 

população para a questão da reciclagem; na Páscoa estivemos no Alentejo 

em busca dos animais fugidos da selva; em Abril participámos na grande 

actividade regional S. JORGE disfarçados de habitantes da Costa Rica; 

animámos o lanche do Dia do Idoso na Paróquia; entrámos na máquina do 

tempo no Festival Escutista do Oeste em Alcobaça; tantas caçadas!  

A mais recente de todas 

as actividades foi o I 

ACAPAI de sempre 

realizado nosso 

Agrupamento: o 

acampamento de lobitos 

e pais de lobitos na 

Costa da Caparica, nos 

dias 16 e 17 de Junho, 

com cerca de 50 

pessoas em campo. “A fuga das sardinhas” foi o mote para uma caçada 

especial, vivida à luz dos Santos Populares, com direito a jogo de pistas, 

chuva (muita chuva), arroz à escuteiro divinal, pais, mães e lobitos a 

marchar como nunca visto, noite calminha, ginástica matinal para abrir a 

pestana, celebração da Eucaristia com a presença da imagem peregrina de 

Nossa Senhora Mãe do Escuta, sardinhada (e também bifanas…) em 

família, entrega de prémios “Pai e Mãe +…”, muitos miminhos para a 

Equipa de Animação e um hino da autoria dos pais ao nível do melhor 

Festival da Canção! Poucas palavras conseguirão exprimir o que a nossa 

Alcateia sentiu, viveu e aprendeu com o espírito de equipa e entreajuda dos 

pais, com a alegria de quem só vivendo o Escutismo, ainda que por poucos  
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dias, consegue manifestar no olhar e no sorriso um brilho único… Obrigado 

pais por estarem sempre ao nosso lado!  

Como já devem ter percebido, os lobitos hoje estão mais crescidos, não só 

em tamanho, mas também, e sobretudo, na alegria de viver o ideal de BP e 

ter mais um pedacinho de Deus no coração.  

 

Prometemos voltar com mais notícias depois do ACANAC, até lá ainda há 

muito trabalho pela frente! 

Uma canhota amiga, 

Balú.   

 
710 – Benedita 

 

Escutismo: um movimento mundial!   
100 ANOS DE ESCUTISMO 

(1907 – 2007) 

 

Por todo o mundo se multiplicaram acções e actividades altamente 

enriquecedoras e motivadoras para todo e 

qualquer escuteiro, enaltecendo assim, mais 

uma vez esta grande e nobre obra do nosso 

querido fundador, também conhecido como 

“…o Cidadão do Mundo…”. 

Foi por isso é que alguns milhares de 

escuteiros de todo o mundo se reuniram, em 

Agosto, em mais um Jamboree, desta feira 

em Inglaterra, onde alguns desses tiveram o 

privilégio de estar na Ilha Brownsea, 

representando assim simbolicamente todos os 

escuteiros do Mundo. 
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Outro momento bem significativo, foi o convite feito a todos os 

escuteiros, antigos escuteiros para que no dia 1 de Agosto à mesma hora 

todos renovassem a sua Promessa de escuteiro. 

 

Passou aqui bem perto, “A Chama do Centenário” que partiu do 

Quénia (onde BP vinha a passar os seus últimos dias e onde se encontra 

sepultado). Foi em Coz de Alcobaça que alguns escuteiros do Núcleo do 

Oeste (onde se insere o nosso agrupamento) receberam esta chama vinda 

de Lisboa e a entregou aos escuteiros da Região de Leiria para que 

pudesse prosseguir o seu caminho em direcção a Idanha-a-Nova onde 

estaria a realizar-se mais um ACANAC (acampamento Nacional), com 

cerca de 10.000 escuteiros. 

Finalmente uma pequena referência para uma referência ao nosso 

agrupamento de escuteiros que inicia este ano escutista (Outubro), as 

comemorações do seu 25º aniversário, sintonizando-se e integrando-se 

plenamente no espírito deste nosso Centenário. 

João Quintas 

Chefe de Agrupamento 
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Irá ter lugar o XII Jamboree Açoreano, 

desta feita, na ilha de S. Miguel, mais 

propriamente no parque escutista de Lagos. 

Começará no dia 31 de Julho e encerrará no 

dia 6 de Agosto. Aguardam-se mais de 2000 

participantes dos quais 900 exploradores, 

600 pioneiros, 250 chefes acompanhantes e 

250 nos serviços. 

http://www.acores.cne-escutismo.pt/ 

 

 

Decorrerá no Windsor Great 

Park, Inglaterra, o Wings 2009. 

Serão 8 dias de actividades que 

começarão no dia 1 de Agosto. 

Wings é uma actividade 

internacional que já se tem 

repetido ao longo do tempo. Sob o lema de “Making a Difference” e com o 

imaginário grego, promete ser mais um grande momento de vivencia 

escutista a nível internacional.   

http://www.wings2009.org.uk/ 
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 A nossa região vai acampar, é verdade, o 

Acareg vai montar tenda no novo Centro de 

Actividades Escutista de Ferreira do Zêzere. 

Durará 8 dias, começando no dia 1 de Agosto. 

Sob o lema de “Homens novos para uma nova 

humanidade” e com um imaginário inter-

galáctico promete ser uma expedição muito espacial. 

http://www.cnelisboa.org 

 

 

 Sol a Sol é uma 

actividade de âmbito 

nacional para 

Caminheiros/Companheiros, 

CIL´s e Dirigentes. Terá a 

sua edição inaugural este 

verão, de 8 a 15 de Agosto, num local mágico para todos os caminheiros e 

simpatizantes do caminheirismo, Drave. 

http://drave.cne-escutismo.pt/ 

 

�

� � ����� � ���� ���� �� ���������� ���� � � ��� ���� �� � ������ � � G �

� � H # �� �A� � ��� ���C � �� � (�� ��� ����$ ������� ������ I ��� � �� ������� ��

* ���! ) � � �� ���� �� � ��� ��� ��$ �� ��� ) �� �� � = � H % $ �� � �����- �� �

���������$������# � ���E �����JJ�

� �� ��- ���B �" �����

�2�2�2�2����


