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O Comité Europeu do Escutismo e o seu congénere guidista, reunidos a 9 e 
10 de Fevereiro, decidiram atribuir a Portugal a organização do RoverWay2003 - 

Acampamento Europeu de Caminheiros. A candidatura portuguesa foi apresentada 
pela Federação Escutista de Portugal (que representa CNE e AEP) e teve como 
concorrente a candidatura alemã, protagonizada pela associação católica.

Esta actividade,  a realizar no Verão de 2003, trará a Portugal cerca de 2500 
escuteiros e guias da última secção, provenientes dos 40 países que constituem a Região Europeia do Escutismo e Guidismo. Será, a 
nível europeu, a primeira experiência de um novo modelo de actividade para esta faixa etária (sucedendo ao modelo Eurofolk) para 
cuja definição o CNE em particular contribuiu fortemente, através da apresentação de uma proposta concreta no Seminário 
Europeu sobre Caminheirismo realizado em Maio passado, na Turquia.

Esta é uma hora de alegria mas também de grande responsabilidade e de apelo à colaboração e envolvimento de todos, já que o 
modelo de actividade prevê levar o RoverWay aos 4 cantos de Portugal. Está nas nossa mãos agarrar esta oportunidade, tirando dela 
o melhor proveito em termos de contribuir para qualificar a nossa acção e os nossos recursos humanos e materiais, valorizando 
assim a nossa Associação como um todo.

Uma palavra final de reconhecimento para todos aqueles que, de uma forma desinteressada e anónima mas sempre entusiástica, 
tornaram possível a concretização desta oportunidade. Agora é que vai começar!

Mãos à obra!
A Equipa Nacional da IV secção

Vai Acontecer...

Esta actividade, a realizar no Verão de 2003, trará a Portugal cerca de 2500 
escuteiros e guias da última secção, provenientes dos 40 países que 
constituem a Região Europeia do Escutismo e Guidismo. 

RoverWay2003 em Portugal!

2003 - RoverWay em Portugal...!!!2003 - RoverWay em Portugal...!!!

A Federação Escutista de Portugal (AEP + CNE) apresentou o projecto de candidatura de Portugal à organização do actividade europeia para 
Caminheiros a realizar em 2003. Um grupo de cerca de 10 dirigentes trabalhou afincadamente para apresentar um projecto que, apesar de ter a 
marca do Caminheirismo português, pudesse ir de encontro às diversas realidades da Europa.
Em jeito de sumário aqui ficam os contornos da proposta apresentada:

Ÿ Lema: People in motion / Gens qui bougent

Ÿ Tema: o Caminheiro como agente de mudança na Vida; o convite ao envolvimento (a cidadania); o Compromisso e a Vida 

Ÿ Data: 31 de Julho a 11 de Agosto de 2003

Ÿ Participantes: 2400 + 150 dirigentes + 300 membros do staff

Ÿ Organização: 300 Equipas de 8 elementos (do mesmo país), agrupadas em 50 "Comunidades". Estas, por sua vez serão agrupadas por 
"Aldeias”

Ÿ Programa: as actividades decorrerão em três fases distintas

RoverWay ManyWays - em sistema de projecto (começando antes da actividade) culminando em intervenções de nível local em vários pontos do 
país

Cross Ways - em sistema de Programa com actividades variadas (oficinas, debates, percursos, etc) a decorrer no local-base da actividade

Chain Reaction - como consequência do projecto vivido na actividade, a desenvolver por cada equipa participante no seu país de origem
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As Bem-Aventuranças

“Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra.”

Dia de S. Paulo, realizado na Mata da Conceição de Tavira, nos dias 26, 27 e 28 de Janeiro de 2001.
O grupo de dirigentes e caminheiros reuniu-se na sexta á noite, começando no sábado de manhã, com uma actividade 

de serviço, seguindo-se na tarde de sábado uma caminhada, com textos de reflexão, retirados da carta aos jovens, dirigida 
por João Paulo II no encontro mundial da juventude e por textos de S. Paulo. Na noite de sábado, fizemos a partilha da 
caminhada realizada nessa tarde. No domingo de manhã, foram realizados alguns jogos educativos e a avaliação. 
Participamos na celebração eucarística na comunidade de Stº Estevão, em Tavira e após o almoço em comum, partimos 
para as nossas casas, recordando este fim de semana diferente.

"Mas e se por momentos deixarmos de seguir essa luz tão só nossa, se por momentos deixarmos de olhar p a nossa 
própria luz e procurarmos uma maior, uma luz que nos ilumine a todos, uma luz que se fortifica pela nossa união e pelo 
nosso trabalho... faremos então um pequeno sacrificio de deixar a nossa luz enfraquecer, e dirigidos num objectivo 
comum, construir uma chama mais forte!" Foi com esta ideia que iniciaámos a nossa actividade, partindo do ponto que 
apenas somos uma luz, e que embora  com todo o nosso esforço, sózinhos

dificilmente alcançaremos os nossos objéctivos.

Foram três dias de actividade na zona de Tavira, em que se comemorou o dia de S.Paulo, e que com a sua luz definirmos 
planos e objéctivos para com o escutismo na região, e essencialmente para connosco próprios.

Ao definirmos que precisamos de todos, trabalharemos assim em conjunto; nós, caminheiros do Algarve, em prol da 
região e do escutismo geral, e principalmente para o nosso bem, e assim maior enriquecimento como escuteiros e como 
Homens Novos, ao serviço dos outros. Foi com um espirito de união muito forte, que os cerca de quarenta caminheiros 
que participaram nesta actividade, não se despediram, mas sim se separaram por momentos porque o trabalho que nos 
espera será muito, e irá exigir muito de nós. Foi uma actividade motivante que nos uniu e fortaleceu, tentando dar uma 
nova ideia de caminheirismo, e porque não fazer do caminheirismo mesmo um modo de vida...

Como alguem disse na despedida: "Vocês, caminheiros são o futuro da região, e isto tudo depende de vocês." E assim 
mais ricos, fortes, e porque é possivel avançar contra a corrente, despedimo-nos cantando: "Somos um, somos um, eu e 
tu somos um..." Bem hajam a todos que fizeram desta actividade algo de possivel e real. Um grande obrigado pelo apoio e 
confiança que nos passaram. Sem vocês irmãos caminheiros isto não teria sido possivel.

A Equipa S.Pedro.

Foram três dias de actividade na zona de Tavira, em que se comemorou o dia de S.Paulo, e que com a sua luz definirmos 
planos e objéctivos para com o escutismo na região, e essencialmente para connosco próprios.

S. Paulo comemorado em Tavira

Bem-aventurados os que dizem obstinadamente não à violência, 
a terra pertence-lhes.

Bem-aventurados os que sabem ter tempo para as coisas, hão-de 
receber a melhor parte.

A terra não é um campo de batalha, é um terreno de cultivo para 
a sementeira do Reino. E toda a história da semente é uma 
história lenta, de serenidade, paciência, expectativa... de 
esperança a ctiva mas contida.
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Nos passados dias 27 e 28 de Janeiro a Fraternidade do Ar 
Livre e do Serviço da Região de Setúbal celebrou uma vez mais 
o encontro com o seu Patrono.

Este ano, e de acordo com dinâmica das actividades da 
região, a equipa organizadora apostou numa actividade 
diferente daquela que tem sido mais habitual: o Raid. A ideia 
forte seria a de proporcionar uma actividade em que os 
caminheiros fossem os principais protagonistas, isto é, que 
participassem construindo e não apenas consumindo 
actividades propostas pelos dirigentes.

Assim, a partir do lema - "S. Paulo Caminheiro do Novo Milénio", e tendo a vida e obra de S. Paulo como pano de 
fundo, os 85 Caminheiros provenientes de 20 Clãs da Região foram divididos em equipas de 8 a 10 elementos segundo 
áreas de interesse: Música, Teatro, Artes Plásticas e Audiovisuais em que préviamente se tinham inscrito, e, para as quais 
se pedia que trouxessem ideias e materiais para trabalharem em ateliers durante o dia de Sábado. Foram dadas a cada 
Equipa um conjunto de documentação de apoio sobre S. Paulo. Os trabalhos apresentados em Fogo de Conselho foram 
muito variados:

Ÿ Canções Escutistas acústicas e Canções com Instrumentos eléctricos (sim, até havia uma banda);
Ÿ Sombra Chinesa;
Ÿ Teatro Clássico e com animação;
Ÿ Graffitti /Pintura;
Ÿ Barro e Gesso;
Ÿ Video;- Colagens;
Ÿ Fotografia e Fotografia Digital.

No final, houve um momento de partilha de experiências de Caminheirismo, e fez-se a avaliação sobre a forma como 
decorreu o dia - ficou provado que não é necessário um raid para se fazer uma boa actividade! No Domingo celebramos a 
Eucaristia na Igreja do Castelo de Sesimbra.  A partilha entre os vários Caminheiros de diferentes Clãs, a experiência de 
viver a vida e obra de S. Paulo no mundo de hoje, a criatividade e boa disposição, a qualidade dos trabalhos, o 
aprofundamento espiritual e o fortalecimento do espírito de corpo regional foram os pontos que mais se destacaram.

Ficamos ansiosos pela próxima actividade e, como diria S. Paulo...

"Não desanimemos na prática do Bem, pois, se não desfalecermos, a seu tempo colheremos.”
Gl 6, 9

"Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro."
Fl 1, 21

O S. Paulo passou pela Região de Setúbal...



Em 17 e 18 de Fevereiro reuniram em Fátima os 
responsáveis regionais e de núcleo das 4 secções. No 
encontro respeitante à IV secção estiveram representadas os 
seguintes núcleos/regiões:

-Fafe/Braga
-Aveiro
-Coimbra
-Leiria
-Santarém
-Setúbal
-Évora
-Beja
-Algarve
-Madeira
-Terceira/Açores

O s  m o m e n t o s  
específicos foram, no essencial, ocupados com trabalhos 
inseridos numa nova dinâmica que envolve regiões e núcleos 
e que pretende contribuir para melhorar o desempenho das 
respectivas estruturas de enquadramento da IV secção: o 
Pr'AnimaR.

Entre outros assuntos foram abordados os principais 
modelos de Equipa de Animação Regional/Núcleo, as suas 
funções e enquadramento regulamentar, modos de 
diagnóstico da situação regional/núcleo, etc.

A avaliação final revelou-se bastante positiva e indiciadora 
de que a continuação deste trabalho será bem acolhida.
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Todos os anos em Fevereiro a região de Leiria se reune "em peso", em ambiente 
de festa, para comemorar o dia do fundador; este ano fizemo-lo ao dia 11.  As 
actividades decorreram sob o tema "Descobrindo com BP", sendo que a IVª secção, 
descobriu com BP valores relacionados com o seu sub-tema  - "Somos um", 
escolhido pelos caminheiros.

Em clãs, os caminheiros desenvolveram pequenas animações de rua sobre 
passagens do livro de BP, "A caminho do Triunfo", prepararam uma pequena 
simulação de um acampamento em construção e ainda fizeram jogos tradicionais 
vindos da cultura popular de países de todo o mundo. A acção desenrolou-se no 
jardim municipal de Leiria e atraíu uma multidão , entre pais e outra população que se 
ia abeirando. Foi uma tarde bem animada e interessante em que se viveu, numa 
perspectiva de dar a conhecer, a força do escutismo  o que afinal traz, a importância 
de trabalhar em conjunto ("Somos um" rover regional) e a valorização da diversidade 
de culturas mundiais ("Somos um" mundo) como forma de aprendizagem e 
crescimento e a celebração da importância do espírito alegre e da diversão para a vida 
das pessoas.

Todas as restantes secções tiveram excelentes actividades que juntamente com a 
IV fizeram reunir cerca de 1400 escuteiros da nossa região na cidade de Leiria.

“Descobrindo com B.P.” em Leiria

P r ’ A n i m a R
O que é?
É uma iniciativa que se destina a ajudar a qualificar e 
sistematizar a animação regional e de núcleo da IV 
secção

A quem se destina?
Aos responsáveis pela animação da IV secção ao nível 
das regiões e núcleos

Em que consiste?
A iniciativa consiste na construção comum de conjuntos 
de orientações e sugestões em diversos capítulos, 
baseados na partilha de experiências, relacionados com 
formas de animar a secção ao nível regional e de núcleo. 
Em simultâneo, os participantes terão oportunidade de 
ir melhorando o seu próprio desempenho como 
animadores ao respectivo nível

Como decorre?
O início desta iniciativa verificou-se no Encontro de 
Responsáveis Regionais e de Núcleo realizado em 
Fátima a 17/18 de Fevereiro, pretendendo-se que no 
próximo Encontro, agendado para 29 e 30 de Setembro 
se possa completar uma etapa importante do processo, 
nomeadamente com a apresentação dos planos de cada 
participante para 2002.
Entre os dois encontros será mantido contacto estreito 
com os responsáveis, pretendendo-se que vá sendo 
produzida e fornecida alguma documentação que possa 
servir de suporte a esta acção de qualificação”



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. 213933650 - Fax: 213933669
E-mail: equipa_nacional_4@hotmail.com
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Objectivos
O jogo ajuda os participantes a verificar o grau da sua participação nas discussões do 
grupo. Conttribui para moderar a hiper-actividade de uns e estimular os demasiado 
passivos.

Desenvolvimento
Este jogo ajuda-nos a ver qual a participação de cada um nas discussões em grupo. 
Dividi-vos em três grupos. O primeiro grupo será formado pelos participantes que mais 
intervenções têm no grupo. O segundo pelos que intervêm regularmente. O terceiro 
pelos que quase nunca falam. Entendido? O primeiro grupo reúne-se num canto da sala. 
O segundo num canto oposto. E o terceiro ao centro.
Peço-vos agora que, durante 10 minutos, penseis nestas perguntas: por que me coloquei 
neste grupo? Como vos sentis quando falais demasiado ou muito pouco? Estais 
contentes com o vosso nível de participação? Julgais que os outros membros do grupo 
escolheram correctamente o grupo em que estão?

Avaliação
Gostastes desta experiência? Que aprendestes? Estais contentes com o vosso grau de participação? O animador fala pouco ou 
demasiado? Que gostaríeis vós que mudasse no grupo?

Participação... q.b.!

Tema: “Encontrar-se para conhecer e compreender o outro. 
Encontrar-se para conhecer e compreender o Munto.”
Data: 16 a 23 de Julho de 2001
Local: Centro Escutista de Bécours (aldeia 
tradicional recuperada).
Objectivos do Programa:
Ÿ viver aventuras escutistas
Ÿ desenvolver o espírito de solidariedade internacional 

e de paz
Ÿ descobrir e partilhar culturas
As actividades incluem:
Ÿ oficinas de reconstrução

Ÿ actividades de ar livre

Ÿ actividades de descoberta intercultural

Ÿ jogos tradicionais
Destinatários: caminheiros e seus responsáveis.
Custo da inscrição: 900 FF (inclui alimentação, 
actividades e transportes durante o campo).
Organização: Les Eclaireuses Eclaireurs de 
France.

Tema: “Escutismo: amizade, solidariedade e 
voluntários”.
Data: 25 de Agosto a 4 de Setembro de 2001.
Local: Centro Internacional de Formação e 
Campismo de Borj Cedria - arredores de Tunis.
Linhas Gerais do Programa:
Ÿ visita a estações arqueológicas mantidas por 

caminheiros
Ÿ excursões
Ÿ oficinas de protecção do meio ambiente 

mediterrânico
Ÿ actividades de voluntariado de desenvolvimento 

comunitário
Ÿ participação na cerimónia de inauguração dos 

Jogos do Mediterrâneo
Ÿ debates sobre temas variados
Ÿ trabalhos sobre história e civilizações do 

Mediterrâneo
Custo da inscrição: 100 USD (inclui estadia, 
alimentação e transporte dentro da Tunísia).
Organização: Scouts Tunisiens

internacionalissimamente activos...!!!internacionalissimamente activos...!!!
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