
  

  
 

 

 
Este número da Cuarta é inteiramente dedicado ao à 2ª edição do Cenáculo – Fórum Nacional de Caminheiros. 

 

Cenáculo: 2º encontro 

“Escutismo, um Mundo das Maravilhas?!?” 
Um segundo encontro... mais um pulo, um avanço, 

desbravando o que começou por ser um sonho... e que 

começa agora a ganhar a força de um projecto de 

Caminheiros/Companheiros, com Caminheiros/ 

Companheiros, para Caminheiros/Companheiros: o 

Cenáculo começa efectivamente a afirmar-se como um 

espaço de reflexão séria e consciente, de onde crescem 

novas formas de pensar o CNE (e concretamente o 

Caminheirismo), uma nova ferramenta 

de renovação em cooperação com a 

SNIV!  

Com efeito, os resultados do primeiro 

encontro do Cenáculo criaram 

expectativas elevadas relativamente ao 

segundo encontro. A responsabilidade 

deste segundo Cenáculo começava a ser 

sentida com uma intensidade crescente 

com o aproximar da actividade, quer 

por parte da Equipa de Projecto (agora alargada e 

contando com o apoio de uma equipa de animação e 

com uma equipa de logística), quer por parte dos 

próprios participantes, entre os quais se sentia uma 

ansiedade crescente, bem como o fortalecimento de 

um sentido de consciência da responsabilidade do seu 

testemunho. 

Agora sim, começava a ser a hora H para uma real 

atitude de PARTICIPAÇÃO ACTIVA, para uma 

dinâmica de COMPROMISSO! 

Este encontro “marcou presença” num momento em 

que se repensa a dinâmica da IVª Secção, numa 

perspectiva de avaliar quais devem ser as 

características do Caminheiro que 

parte... ou seja, avaliar quais as 

características que um Caminheiro 

deve possuir à entrada no mundo 

adulto, tendo sempre presente que 

somos indivíduos e que nos inserimos 

na sociedade actual, num tempo e 

num espaço que marcam a nossa 

identidade. 

Foi, então, este o sentido que orientou 

este segundo encontro, enquanto tema transversal 

orientador dos vários grupos de trabalho. Assim, os 

temas debatidos foram direccionados para questões 

concretas sobre o papel do Movimento na vida “lá 

fora”, no Mundo. 

 

Boletim da Secretaria 
Nacional da IV Secção

Especial Cenáculo
Junho 2002
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A CAMINHADA 
 
 

 
 
 
 

Este Cenáculo teve também como objectivo a preparação da participação portuguesa no Fórum Mundial de Jovens 

(preparação dos temas de debate e eleição dos participantes, os quais foram escolhidos em plenário de entre os participantes 

neste primeiro ciclo). 

UNIDADES DE FORMAÇÃO E UM DEBATE ACESO... 

No início do encontro, tivemos, ainda, um momento 
para Unidades de Formação, de modo a transmitir aos 
participantes conhecimentos com vista ao 
desenvolvimento de 
competências essenciais a uma 
participação activa, com 
qualidade. Os temas das 
unidades de formação foram: 
Animação de reuniões e 
dinâmica de grupo; Metodologia 
de projecto – a função do 
coordenador do projecto; 
Técnicas de expressão oral; 
Gestão da Informação. 
Para finalizar o encontro contámos com a presença de 
um convidado especial – o José Felício - que já esteve 
ligado ao movimento, com um papel de destaque na 
dinâmica da IVª, que nos veio enriquecer com a 
perspectiva de quem vê agora o CNE e o 

Caminheirismo de “fora” “aos olhos da sociedade”. 
Ele veio “espicaçar” consciências, apresentando os 
seus argumentos numa perspectiva bastante crítica, 

agitando nos presentes a 
relação (in)existente entre os 
ideais escutistas e do Homem 
Novo e a nossa real atitude 
enquanto Caminheiros/ 
Companheiros, que apesar de 
nos assumirmos enquanto tal 
nos deixamos frequentemente 
levar pela corrente do novo 
paradigma de “indivíduo numa 

sociedade pós-moderna, capitalista, comodista e 
conformista”, modelo que não é compatível com a 
atitude que de nós se espera... não só por parte do 
movimento, mas acima de tudo, por parte da própria 
sociedade! 
 

No Movimento No Mundo

Organização e Postura: o Sistema de 
Patrulhas (dimensão educacional da 
participação); intervenção activa 
Agrupamento/Núcleo/Região (dimensão 
institucional da participação)
Método: o Projecto

Vivência: a Mística

Conteúdos: utilidade, actualidade, 
profundidade, o que eu recebo, o que partilho, 
os temas debatidos

Depois da Partida/Largada o que faço e como 
me sinto?...

Ser animador: “dar o que tenho dentro de 
mim, a alma”.
CIL: que papel? que testemunho?
O mentor que me ajuda viver este período

Cidadania Activa – com que 
impacto? com que 

resultados?

Homem Novo: testemunho e 
“suporte” dos outros (“Não 

basta ser, tens que agir 
para que os outros sejam”)

Acção na Comunidade: 
serviço e voluntariado
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PREPARAÇÃO DO ENCONTRO 

Para o sucesso dos trabalhos foi fundamental a fase de 

preparação. Mais do que um encontro pontual de um 

fim-de-semana, este encontro “começou” um mês 

antes. Com efeito,  só a comunicação que se 

estabeleceu ao longo de várias “cartas” entre a 

Equipa Projecto e os participantes (com as 

quais se foram estabelecendo os tópicos de 

reflexão e sugerindo tarefas de preparação dos 

temas a debater) é que se tornou possível um 

amadurecimento de opiniões e 

consciencialização de perspectivas, facto que se 

reflectiu como uma enorme mais valia no 

decorrer dos trabalhos de grupo, pois já não se 

partia do zero, pelo que não se perdeu tempo 

no enquadramento dos temas e o trabalho foi bastante 

produtivo. 

DIVULGAÇÃO 

Por sugestão de muitos dos participantes e porque 

pensamos serem ferramentas úteis para a dinamização 

da reflexão dos Clãs/Comunidades em torno destes 

temas, no fim desta edição da C(u)arta 

integrámos as propostas de trabalho que 

lançamos aos participantes. Deste modo, por 

um lado será mais fácil a compreensão das 

próprias conclusões, como poderão ser 

utilizadas para cada Clã/Comunidade debater, 

reflectir e chegar às suas próprias conclusões. 

Esta edição especial da C(u)arta dedicada ao II 

Encontro do 1º Ciclo do Cenáculo pretende, 

assim possibilitar a Partilha do que se viveu no 

fim-de-semana, dando noção da envolvência e 

dinâmica  que estiveram presentes, bem como divulgar 

os resultados dos trabalhos. 

A Equipa de Projecto 
 

Quem esteve presente? 
Porque, felizmente, o Cenáculo é um projecto com vida, muitos foram os que se juntaram a nós desde o primeiro 

encontro em Aveiro. 

Desta vez, na Quinta da Fonte Quente, na Tocha, estiveram presentes 55 caminheiros, representando 15 regiões, de 

entre um número inicial de 66 inscrições efectuadas. 
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 Fazendo uma análise das participações conclui-se que: 

o 10 caminheiros/companheiros que fizeram parte 

do Fórum no 1º encontro não estiveram no 2º (um 

integrou a Equipa Projecto) 

o Para este 2º encontro 11 

caminheiros/companheiros que estavam inscritos 

não compareceram (4 dos que foram ao 1º 

encontro e que se inscreveram para o 2º e 7 que 

estavam inscritos pela primeira vez) 

o Neste encontro pudemos contar com a 

participação de 4 novas Regiões (Portalegre/ 

Castelo Branco, Santarém, Setúbal e Viseu) 

o 4 Regiões mantiveram o mesmo número de 

participantes (Açores, Aveiro, Coimbra e Madeira) 

o 3 Regiões desceram o número de 

caminheiros/companheiros inscritos (Algarve, 

Guarda, Lisboa) 

o 5 Regiões subiram o número de caminheiros 

inscritos (Beja, Braga, Évora, Leiria, Porto) 
 
Região 1º 

encontro 
2º 

encontro 
Participação 

Açores 2 2 = 
Algarve 2 1 ?  
Aveiro 2 2 = 
Beja 1 4 ?  
Braga 6 9 ?  
Coimbra 2 2 = 
Évora 1 2 ?  
Guarda 1 0 ?  
Leiria 2 4 ?  
Lisboa 11 8 ?  
Madeira 2 2 = 
Porto 4 7 ?  
Portal./C.Branco 0 2 ?  
Santarém 0 4 ?  
Setúbal  0 2 ?  
Viseu  0 4 ?  

 
Apenas nos interrogamos sobre um assunto: Por 

onde andam os Companheiros?? 

Neste 2º encontro os únicos azuis faziam parte da 

Equipa Projecto e Staff...  

Região Agrupamento Nome 

Açores 344 - Lages Ana Aguiar 
 466 – Porto Santo Flávio Bettencourt 
Algarve 1052 - Quarteira Sónia Rodrigues 
Aveiro 588 – Gafanha da Nazaré João Vilarinho 
 960 - Borralha Carla Abrantes 
Beja 1119 – Cercal do Alentejo Manuel Miguel 
 1119 – Cercal do Alentejo Pedro Leandro 
 744 - Sines Venâncio 

Mendonça 
 641 - Beja Bárbara Venâncio 
Braga 206 – Santo Adrião João Rodrigues 
 261 – Landim Sandra Faria 
 331 – S. Dâmaso José Areias da Silva 
 28 – S. Torcado Vitor Freitas 
 12 – Dume Artur Oliveira 
 13 – Alcaides de Faria Luís da Silva 
   João Carvalhido 
 439 – Vila do Conde Beatriz Guimarães 
 ??? – Garfe Rosário Alves 
Coimbra Tavarede (em formação) Nelson Pedrosa 
 893 – Fala Rodolfo de Sá 
Évora 34 – Vendas Novas Lúcia Caracho 
 320 - Évora Ana Coutinho 
Leiria 1112 – Souto da Carpalhosa Carlos Dinis 
 194 – Batalha Tiago Loureiro 
 877 – Pousos Carina Mônico  
 1198 – S. Agostinho Nuno Martins 
Lisboa 255 – Damaia Luís Pires 
 255 – Damaia Hugo Pedroso 
 848- N.Srª. Rosário de Fátima Pedro Aparício 
 67 – Bairro da Encarnação Tiago Moura 
 53 – Serafina Cláudia Pereira 
 342 - Vialonga Jimmy Kakoo 
 377 – Caldas da Rainha Margarida Ribeiro 
 1022 - Vimeiro Ana Luisa Afonso 
Madeira 571 – Santo Amaro Ana Luisa Santos 
 420 – Imac. Coração de Maria Sérgio Matos 
Portalegre
C.Branco 

157 – Proença-a-Nova 
172 – Abrantes 

Sérgio Catarino 
Paulo Varandas 

Porto 390 – Mafamude Daniel Rodrigues 
 390 – Mafamude Rui Ferreira 
 549 - Ovar Raúl Correia 
 245 - Vilarinho Custódia Silva 
 245 – Vilarinho Rita Almeida 
 854 – Leça do Balio Nuno Ferraz 
 449 - Sacramento Jorge Leão 
Santarém 867 – Alcanena Luis Henrique 
 593 – Riachos Tobias Silva 
 593 - Riachos Joana Bastos 
 404 - Almeirim Candid Paris 
Setúbal 484 - Anunciada Diana Castanheira 
 586 - Palhais Patrícia Andrade 
Viseu 649 – Campia Joana Baptista 
 1156 – Rio de Loba Andréia Santos 
 577 - Viseu Luís Rodrigues 
 604 – Canas de Senhorim Nuno Ferreira 



  

  
 

O Imaginário 
“Alice - Por favor, pode dizer-me como sair daqui? 

Gato - Depende. Para onde queres ir? 

Alice - Tanto me faz... 

Gato - Com que então tanto te faz... 

Alice - Logo que vá ter a qualquer lado... 

Gato - Isso é fácil, desde que caminhes muito.” 
 

A escolha do imaginário não foi tarefa fácil. Se para uma actividade normal quase qualquer imaginário é adaptável, 

mas para um Fórum a tarefa torna-se um pouco mais complicada. 

Era inquestionável que a presença de um imaginário simbólico era fundamental para criar uma dinâmica que fizesse 

a ponte entre a necessidade de reflexão crítica e a análise, não menos crítica, da realidade escutista em que nos 

envolvemos... onde o “transbordar” de mística e simbologias por vezes toma o cariz de questão dominante, 

deixando para segundo plano o contacto com a realidade, afastando os horizontes da acção propriamente dita. 

A escolha deste imaginário foi, assim, determinada pelo significado crítico das personagens envolvidas no conto. 

Alice sente-se cansada do mundo em que vive. A sua insatisfação é condição essencial para partir à procura de 

alternativas, para deixar tentar-se pela curiosidade por “um coelho branco, de olhos cor-de-rosa, que passa a correr 

junto de si”. Ela tem a capacidade de imaginar um mundo ao contrário. Não tem medo... Tem a capacidade de ver 

o lado escondido das coisas e, mais importante que tudo, a capacidade de sonhar, a capacidade de viver no País das 

Maravilhas.

 

 

Três personagens se destacam neste País: 

??o Coelho, constantemente ansioso, atrasado, pressionado pelo 

tempo; corre aparentemente sem rumo mas acaba por ser o fio 

condutor de Alice durante a história; sempre que avista o Coelho 

Alice tenta segui-lo. 

??o Gato de Cheshire, um sorriso constante no rosto, um jeito de 

ser descontraído mas consciente; sem dar a Alice as respostas que 

ela procura, coloca com grande perspicácia e sentido de 

oportunidade as perguntas que fazem Alice pensar... É o 

personagem com quem Alice gosta de conversar; é aquele que a 

incentiva a confrontar a ordem estabelecida, a ousar mudar o 

mundo. 

??a Rainha, vivendo num mundo de aparências numa falsa ilusão 

do poder; é ela que Alice aprenderá a enfrentar no final. 



  

  
 

Existem, ainda, outros episódios da história que 

merecem a nossa atenção: 

??a mesa de chá onde a Lebre de Março e o 

Chapeleiro estão isolados, obcecados com 

constantemente tomar chá; conhecem o 

Tempo e por isso têm a capacidade de mudá-

lo. 

??o julgamento, onde Alice percebe que os 

jurados são completamente passivos, sem 

consciência do papel activo que deles é 

esperado; perante esta realidade, e a injustiça 

que está prestes a cometer-se, Alice toma 

consciência que é capaz de enfrentar o Rei e a 

Rainha e questionar as suas decisões. Se ela 

quiser, tudo pode ser diferente... 

É como se a nossa entrada para o escutismo fosse um 

correr atrás da curiosidade, saber como é ser 

escuteiro... um correr atrás do coelho e entrar na toca! 

Quando estamos “cá dentro” deparamo-nos com 

desafios, com toda uma dinâmica que nos 

transforma!!! 

 

Mas como conseguimos sair deste “nosso mundo”? 

Não estará a chave para este desafio no testemunho de 

S. Paulo: ser Homem Novo é ter a capacidade de 

sermos suportes uns dos outros! 

 

Há, então que descobrir qual a melhor maneira para 

conciliar a nossa caminhada e o caminhar lado a lado 

com os outros “lá fora”... 

 

Neste encontro, cada participante foi, assim, uma 

Alice a fazer descobertas... Uma Alice insatisfeita com 

vontade de intervir e mudar... «deixar este mundo um 

pouco melhor do que o encontrámos»! 



7  
 

  
 

CONCLUSÕES dos Grupos de Trabalho 

Organização para a Participação: O Julgamento 

Quem roubou as tartes? 
“E aquilo é a bancada do júri”, pensou Alice, “e aquelas doze criaturas calculo que sejam os jurados.” (...) Os doze jurados 

estavam muito atarefados a escrever em lousas. “Que estão a fazer?”, murmurou Alice ao ouvido do Grifo. “Não podem ter nada 

para escrever antes do julgamento começar.” “Estão a escr ever os seus nomes”, sussurrou o Grifo em resposta, “com medo de se 

esquecerem deles antes do fim do julgamento.” (...) Um dos jurados tinha um lápis que rangia. Isso, claro, é que Alice não podia 

suportar e, dando a volta à sala, foi por trás dele e cedo arranjou uma oportunidade para lho tirar. Fê-lo tão depressa, que o pobre 

jurado não percebeu o que acontecera ao lápis; por isso, depois de ter procurado por toda a parte, foi obrigado a passar o resto do 

dia a escrever com o dedo, o que de pouco lhe servia porque nada ficava marcado na lousa.” 

 

O julgamento é onde Alice percebe que os jurados são completamente 

passivos, sem consciência do papel activo que deles é esperado; perante 

esta realidade, e a injustiça que está prestes a cometer-se, Alice toma 

consciência que é capaz de enfrentar o Rei e a Rainha e questionar as 

suas decisões. Se ela quiser, tudo pode ser diferente... 

 
Nestes grupos de trabalho (Lagarto e Grifo) o 

objectivo era conseguir um debate, confrontando 

eventuais ideias prévias e questionar, de facto, até que 

ponto é que a dinâmica escutista se manifesta fechada 

em si mesma, a tal ponto que é usual ouvir que 

muitos sentem a necessidade de agir de modo 

diferente “em actividade” e “lá fora”, no dia-a-dia. 

O objectivo foi, assim, analisar a Organização no 

movimento: o Sistema de Patrulhas (dimensão 

educacional da participação); e a intervenção activa no 

Agrupamento/ Núcleo/ Região (dimensão 

institucional da participação). Esta reflexão teve 

sempre como ponto de referência o Método Escutista 

do Projecto.  

Embora exista um modelo de participação, verifica-se 

uma falta de postura para exercer essa participação: 

assistimos frequentemente a uma atitude cómoda de 

observar e não intervir, uma atitude de passividade. 
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1ª QUESTÃO 

O Sistema de Patrulhas, assumindo a dimensão educacional da participação, ajuda-me a adquirir 
competências de trabalho em grupo, relacionamento interpessoal,...? Ou por outro lado, embora eu 
adquira essas competências, elas são desajustadas com o que me é pedido nos estudos/trabalho? 

 

CONCLUSÕES 

A preparação escutista distingue-nos dos demais em 

termos de partilha, organização e responsabilidade. 

O Sistema de Patrulhas é útil para a aquisição de 

competências ao longo do percurso escutista (partilha, 

união - espírito de equipa -, organização, 

responsabilidade, metodologia de trabalho, definição de 

objectivos, gestão do tempo e recursos). 

No entanto, na IVª Secção está algo desajustado. O 

problema deve-se à falta de vivência em clã, que por sua 

vez se deve ao número reduzido de elementos em 

grande número de clãs/comunidades, pelo que se torna 

difícil a distribuição de tarefas, bem como torna quase 

impossível a intervenção directa na sociedade (muitas 

vezes o número de Caminheiros/Companheiros é tão 

reduzido que inviabiliza determinadas acções). 

PROPOSTAS 

??Criação de Clãs Regionais; 

??Criar a possibilidade de alguns Caminheiros/ 

Companheiros poderem participar em projectos 

com outros agrupamentos; 

??Criação de Clãs Universitários; 

 
2ª QUESTÃO 

A proposta de intervenção activa ao nível do Agrupamento/Núcleo/Região prepara-me efectivamente 
para uma postura activa na vida da sociedade em que me insiro, nomeadamente a nível político? 

 
CONCLUSÕES 

Ao implicar uma distribuição de tarefas, definição de papéis e, consequentemente, atribuição de responsabilidades, 

o Sistema de Patrulhas incentiva à postura activa e interventiva. Deste modo, possibilita-nos uma experimentação 

de papéis e um treinar de responsabilidades, a aquisição de competências de trabalho em grupo, as quais nos são 

solicitadas quer nos estudos/trabalho, quer na gestão dos papéis sociais. Esta preparação dá -nos, igualmente, as 

ferramentas necessárias para termos uma participação activa dentro da Igreja. 

 
3ª QUESTÃO 

Sobre o que é que os Caminheiros/Companheiros pensam ser importante reflectir? 
Será que a metodologia de projecto é a mais adequada? Será que tem uma aplicação no dia-a-dia? 

 

CONCLUSÕES 

Este método de projecto pode falhar, pois quando 

falham duas ou três pessoas falha o funcionamento do 

sistema de patrulhas e, consequentemente, falha o 

empreendimento em mãos. Mesmo que se consigam 

superar as dificuldades, na maioria dos casos os 

projectos não são concebidos na sua totalidade, ficando 

frequentemente esquecidos pontos como a mística, o 

imaginário e a avaliação, pelo que as potencialidades do 

projecto não são exploradas ao máximo (em muitos 
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casos assiste-se a uma mera calendarização de 

actividades de acordo com as disponibilidades dos 

presentes, sem que haja realmente um projecto 

subjacente). 

No entanto, as dificuldades de implementação desta 

metodologia não significam que ela não seja válida: esta 

metodologia permite uma aprendizagem que se reflecte 

na nossa vivência do dia-a-dia através da forma como 

nos organizamos, como gerimos o nosso tempo e no 

modo como definimos os nossos próprios objectivos, 

mesmo que isto se dê de modo inconsciente. 

PROPOSTAS 

??Reforçar a formação dos dirigentes responsáveis 

pelos clãs/comunidades de modo a que estes 

possam ser efectivamente orientadores no 

processo de idealização, concepção e realização 

dos projectos; 

??Criar material didáctico de apoio aos 

Caminheiros (recursos que ajudem na 

aprendizagem da elaboração de projectos); 

 

Que Mundo nos é proposto?: O Mundo da Rainha de Copas 
“Havia uma grande roseira junto à entrada do jardim; as suas rosas eram brancas, mas havia lá três jardineiros atarefados a pintá-

las de vermelho. Alice achou aquilo muito estranho, aproximou-se mais para os observar (...) quando reparando , por acaso, em 

Alice que estava ali a olhar para eles, se calaram imediatamente. “São capazes de me fizer, por favor, disse Alice timidamente, 

“porque é que estão a pintar essas rosas?” 

O Cinco e o Sete não disseram nada, mas olharam para o Dois. O Dois começou a dizer muito baixinho: “Sabe, Menina, de facto, 

neste lugar devia estar uma roseira vermelha, mas, por engano, colocámos aqui uma branca; e se a Rainha descobrisse isso 

cortáva-nos a cabeça! Por isso, Menina, estamos a fazer o que podemos antes que ela apareça...” 

 
Nestes grupos de trabalho (Cinco e Sete) os objectivos 

eram, por um lado, discutir o modo como a mística é 

vivida na IVª , questionando a sua actualidadee reflectir 

sobre a actualidade, utilidade e profundidade dos 

conteúdos trabalhados na secção, avaliar o que recebo e 

o que partilho, a pertinência dos temas debatidos para a 

Caminhada rumo ao Homem Novo. 

Será que ao longo da vivência na IVª Secção, os 

Caminheiros/Companheiros se refugiam na ilusão de 

que o mundo criado reflecte a realidade? Não estaremos 

num momentos em que temos que confrontar a ilusão 

com a realidade “lá fora”, fora dos muros dos valores 

escutistas e do Homem Novo? O objectivo é, então, 

questionar a vivência do caminheirismo: um mundo 

pintados de acordo com o nosso gosto? Qual a 

importância da nossa mística e do sentido que esta dá à 

minha vivência? Até que ponto ela me orienta 

efectivamente para ser testemunho e “suporte” dos 

outros no meu dia-a-dia? 



  

  
 

1ª QUESTÃO 

A tua vivência em Clã/ Comunidade desafia-te a aprofundar os temas actuais da sociedade? Encontras 
respostas? Os conteúdos e valores que te são propostos são úteis ou sentes que não passam de um conjunto 

de frases feitas? Porquê? 
 

CONCLUSÕES 

Os temas actuais são discutidos, embora a dinâmica de 

cada discussão dependa da vivência e postura mais ou 

menos conservadora de cada Clã/Comunidade. Nos 

casos em que não há este tipo de discussão, a situação 

deve-se ao facto de alguns Caminheiros/Companheiros 

não continuarem no Movimento, não pelo Escutismo 

em si, mas por laços de amizade. Outro factor que 

contribui para este problema prende-se com o facto de 

alguns dirigentes, por falta de formação pedagógica 

adequada à secção, limitarem a acção dos próprios 

Caminheiros/Companheiros. 

Os valores são úteis no decorrer da nossa vida. A 

mística da IVª é muito forte, fazendo-nos reflectir sobre 

nós próprios, nomeadamente através do Projecto 

Pessoal de Vida. Este contributo é muito significativo, 

pois só depois de nos conhecermos a nós mesmos 

estamos capazes de nos darmos aos outros. Os valores 

interiorizados na IVª são muito fortes e ajudam-nos no 

processo de auto-conhecimento e, consequentemente, 

possibilitam-nos a partilha das nossas competências. 

A mística é muito importante se for bem trabalhada. 

Contudo, devido à falta de compromisso, 

responsabilidade e consideração/respeito mútuo, entre 

os próprios Caminheiros/Companheiros, este trabalho 

não tem sucesso. 

Todos estes valores devem ser trabalhados de modo 

mais intenso ao longo das secções anteriores, de modo a 

que quem chegue à IVª já os tenha bem consolidados. 

PROPOSTAS 

??Reforçar a formação dos dirigentes responsáveis 

pelos clãs/comunidades de modo a que estes 

consigam lidar com as necessidades de reflexão 

dos Caminheiros/Companheiros, exigindo uma 

preparação permanente ao nível dos temas que 

lhes são actuais e próximos - evitando, assim, 

que se passe a maior parte do tempo a discutir a 

mística em abstracto, mas criando momentos de 

confronto entre os valores do caminheirismo e 

os dilemas que nos afectam; 

??Criar situações de uma real vivência em Clã, 

possibilitando a aplicação do Sistema de 

Patrulhas, de modo a que em equipa os valores 

de trabalho de grupo sejam trabalhados 

(compromisso, responsabilidade e 

consideração/ respeito mútuo); 

??Fomentar uma aplicação correcta da 

metodologia da secção, nomeadamente 

incentivando a realização de tarefas como a 

Carta de Clã/ Comunidade e P.P.V., não como 

uma tarefa em si, como um fim por si mesma, 

mas salientando as finalidades da sua realização 

(o que implica uma formação dos dirigentes 

para que sejam capazes de transmitir estas 

orientações); 



  

  
 

2ª QUESTÃO 

Têm os Caminheiros noção do quanto são exemplo e testemunho para os outros? 
 

CONCLUSÕES 

Existem excepções... mas de um modo geral os 

Caminheiros/ Companheiros não têm consciência de 

que deveriam ser um exemplo e testemunho para os 

outros, o que se reflecte nas constantes atitudes de falta 

de responsabilidade e falta de exemplos positivos. 

PROPOSTAS 

??Incentivar projectos de impacto social e serviço 

cívico, bem como projectos de Serviço dentro 

do próprio Agrupamento; 

??Apostar em Serviço realmente eficaz, em vez 

das cada vez mais habituais actividade de 

“servicinho” - fazer do escutismo uma escola para 

a cidadania. 

 

3ª QUESTÃO 

No teu quotidiano, consegues viver o ideal do Homem Novo? Em que situações sentes dificuldade? 
 

CONCLUSÕES 

Não conseguimos viver o ideal do Homem Novo na 

sua plenitude, no entanto, em pequenos actos 

conseguimos marcar a diferença. 

Sentimos dificuldades na evangelização e em situações 

mais complexas. 

PROPOSTAS 

??Realização de projectos que permitam o Serviço 

“lá fora”, sem estarem na envolvência da 

dinâmica escutista; 

??Fomentar a divulgação dos projectos de valor, 

de modo a que estes possam ser exemplo para 

todos os Clãs/ Comunidades. 

??Fomentar acções de ajuda nas acções de 

evangelização das paróquias; 
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As Questões do Gato Cheshire 
“Gatinho de Cheshire”, começou ela, bastante timidamente, porque não fazia ideia nenhuma se ele gostaria do nome; ele, 

contudo, limitou-se a sorrir um pouco mais. “Vá lá, não me saí mal até agora”, pensou Alice, continuando: 

“És capaz de me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui?” 

“Isso depende muito de para onde queres ir”, respondeu o Gato. 

“Isso tanto me faz...”, disse Alice.  

“Então não interessa que caminho tomas”, disse o Gato. 

“... desde que cheque a algum sítio”, disse Alice à laia de explicação. 

“Quanto a isso não há dúvida”, disse o Gato, “se caminhares o suficiente.” 

 

O Gato Cheshire é uma personagem de destaque no desenrolar da 

acção, pois vai fazendo com que Alice procure as respostas ao que a 

inquieta dentro de si mesma... é como que uma voz da consciência. 

Nestes grupos de trabalho (Bigodes e Sorriso) o objectivo reflectir 

sobre a situação daquele que faz a Partida/ Largada. 

Que Caminho seguir? Depois da Partida/ Largada, o que faço e como 

me sinto...? 

Temos que definir uma meta antes de escolher um caminho... 

... continuando no movimento, como posso contribuir, ser animador... “dar o que tenho dentro de mim, a alma”? 

... fora do movimento... como continuar a seguir os rumos do Homem Novo? 

1ª QUESTÃO 

Na tua opinião o que é a Partida/ Largada? Qual o seu significado? Quando deve ser feita? 
 

CONCLUSÕES 

A Partida/ Largada é o início de uma nova etapa onde 

pomos em prática tudo aquilo que aprendemos. É a 

altura de assumir novas responsabilidades, perante o 

Agrupamento e a Sociedade. 

A reflexão sobre o significado e importância da Partida/ 

Largada deve ser trabalhada desde a entrada na secção, 

consciencializando os Caminheiros/ Companheiros 

para todo o sentido do processo de crescimento ao 

longo da secção. 

Sendo assim, esta só deve ser feita quando o 

Caminheiro/ Companheiro se sentir preparado para as 

exigências desta nova etapa. Como nem todas as 

pessoas têm os mesmos timings de amadurecimento e de 

aprendizagem, o tempo máximo de vivência de IVª 

devia ser aumentado por mais um ano. 

No entanto, este aumentar do tempo de IVª não deve 

ser desculpa para alguns Caminheiros/ Companheiros 

se encostarem, sem que se esforcem por progredir, 

entrando no comodismo do “estar por estar”. 

PROPOSTAS 

??A revisão do sistema de progresso, passando de 

um sistema de etapas/provas para um sistema 

de projectos (individuais, conciliáveis com a 

vivência em Clã, que visem um desenvolvimento 
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do Caminheiro, tendo em conta os vários pólos 

do desenvolvimento); 

??Realização de mais actividades nacionais e 

regionais que unifiquem as dinâmicas ligadas à 

Partida/ Largada (ex: Trilhos, CIL’s no Rover - 

iniciativas que unificam um sentir da Partida/ 

Largada, possibilitando alguma identidade aos 

que já não são Caminheiros/ Companheiros, 

mas também não são dirigentes) ; 

2ª QUESTÃO 

Partiste/ Largaste... e agora? Quais as tuas alternativas? 
 

CONCLUSÕES 

Verificam-se com frequência situações em que os 

Caminheiros/ Companheiros se sentem inseguros 

perante a Partida/ Largada, vendo-a como um sair do 

Clã/ Comunidade sem terem propriamente consciência 

da situação que os espera. 

Achamos que logo após a Partida/ Largada os “ex-

Caminheiros/ Companheiros” (sim porque se saíram do 

Clã/ Comunidade deixaram de ser efectivamente 

Caminheiros/ Companheiros) não se sentem 

preparados para fazer de imediato a promessa de 

dirigente. Contudo, enquanto não o são andam numa 

situação indefinida de adjuntos às chefias das secções, 

tendo papéis de animação do “lado” da chefia, mas 

continuam com o lenço da IVª ao pescoço... enfim uma 

fase em que não se sabe propriamente identificar o que 

é isto de ser CIL ou Caminheiro em Comissão de 

Serviço (e se entre nós ainda nos entendemos, difícil é 

tentar fazer com que os miúdos percebam a situação, e 

mesmo os pais). [Nota: esta perspectiva só foi 

apresentada pelo grupo Bigodes, embora a maneira 

como o grupo Sorriso expôs as suas conclusões não 

corrobore, mas também não recusa esta perspectiva.] 

Há então uma de duas alternativas: continuar ligado ao 

movimento e esperar tempo incerto pela promessa de 

dirigente, momento em que voltamos a ter novamente 

lugar nos estatutos do C.N.E.; ou sair do movimento. 

Neste caso as alternativas de continuar a Servir são, 

arriscaríamos... nulas. 

PROPOSTAS 

??Criar uma Etapa de Animação, para que 

continua no movimento e ainda está em fase de 

aprendizagem ao nível pedagógico e didáctico 

(Animadores: identificados e reconhecidos 

como tal); 

??Abrir opções para quem que continuar no 

movimento mas não que ir directamente 

trabalhar para as secções: fomentar projectos 

liderados por Caminheiros/ Companheiros (ex: 

Cenáculo, Equipa s de Animação locais/ 

regionais/ de núcleo); 

??Fomentar parcerias com projectos/ 

associações/ instituições fora do movimento, 

que permitam o fácil acesso ao Serviço e 

Voluntariado (a dinamizar pela SNIVª); 

 



  

  
 

3ª QUESTÃO 

O que é de facto ser CIL? Qual o ser papel? Fará sentido continuar a chamar Caminheiro/ 
Companheiro a quem parte/larga? 

 
CONCLUSÕES 

Neste ponto registaram-se duas opiniões divergentes (os 

grupos apresentaram conclusões opostas): 

A situação está completamente confusa: os 

Caminheiros/ Companheiros não podem “ser uma mão 

de obra barata”, sendo considerados Caminheiros/ 

Companheiros quando dá jeito e chamados à 

responsabilidade de dirigente quando convém. Nem os 

mais novos nem os seus pais compreendem a função 

dos CIL (o normal é só terem confiança no lenço 

verde/azul, pois os CIL ainda  têm o lenço de 

Caminheiro/ Companheiros) 

Quem parte/ larga continua a ser Caminheiro/ 

Companheiro. Ser CIL é estar a iniciar uma nova etapa 

no escutismo em que estamos dispostos a aprender, mas 

mais vocacionados para ensinar. É uma fase de 

transição em que há uma formação mais objectiva e 

direccionada. O CIL é um Caminheiro/ Companheiro a 

adquiriR formação para ser dirigente. 

SOLUÇÕES 

??Modificar a sigla CIL; 

??Criar uma Secção própria com auxílio de um 

departamento organizado a nível regional.; 

??Proposta para esta nova fase: Animadores- com 

lenço diferente, que os identifique na sua nova 

etapa (propostas: lenço de cor pré definido, 

lenço branco (para ser comum ao debruado do 

lenço de Caminheiro e ao tecido do lenço de 

Companheiro,...); vs manter o processo de 

integração dos Cil’s; 

4ª QUESTÃO 

Em que medida o C.N.E. dá resposta à necessidade de enquadramento dos CIL’s em projectos de 
cidadania (serviço social e humanitário), através de protocolos, parcerias,...? O que sugeres que se faça? 

 
CONCLUSÕES 

O que se pretende de quem faz a Partida/ Largada é 

que este seja um Homem Novo, um cidadão activo em 

projectos sociais e humanitários. 

No entanto, o C.N.E. não dá resposta a esta 

necessidade. Podemos e devemos mostrar serviço à 

comunidade. Se a nível local isto é relativamente fácil, já 

em projectos mais ambiciosos e de maior impacto 

torna-se difícil a integração dos CIL’s. 

Não existem alternativas facultadas pelo próprio 

C.N.E., ou se existem não temos conhecimento delas. 

PROPOSTAS: 

??Fomentar parcerias com projectos/ 

associações/ instituições fora do movimento, 

que permitam o fácil acesso ao Serviço e 

Voluntariado (a dinamizar pela SNIVª); 
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Hino do Cenáculo 

“Escutismo nas tuas mãos” 
Um Homem Novo vai nascer 

Neste dia onde tudo vai mudar 

Tens um mundo para transformar 

E B.P. para te orientar 

 

Nas costas tens a mochila 

Cheia de segredos para desvendar 

Na partilha vais viver 

Novas histórias terás para contar 

Vive, partilha e avança 

Sem medo do amanhã 

Segue Cristo e B.P. 

E um Homem Novo serás (bis) 

 

Nas tuas mãos tens o mundo 

Tens muito para ensinar 

Há um novo rumo a seguir 

Novos sonhos para alcançar 
 

Eleição dos Participantes no Fórum Mundial de 
Jovens 
O Fórum Escutista Mundial de Jovens é um encontro 

de jovens escuteiros, organizado pelo Bureau Mundial 

de Escutismo, que pretende reunir escuteiros 

representantes de todos os países que pertençam à 

Organização Mundial do Movimento Escutista, a fim 

de serem discutidos  problemas que preocupam as 

várias Associações Escutistas. O intuito é assim criar 

um espaço de diálogo e troca de ideias onde se possam 

trocar experiências e procurar soluções em conjunto. 

Este encontro tem o objectivo de apresentar a 

temática da participação juvenil, pretendendo criar a 

oportunidade para que raparigas e rapazes de todo o 

mundo, de diferentes culturas, entre os 18 e os 26 

anos, possam partilhar experiências e ideias no sentido 

de desenvolver competências que promovam a 

participação juvenil no processo de tomada de 

decisões. Assim, espera-se que, em conjunto, se 

identifiquem estratégias que incentivem o processo de 

renovação do movimento escutista por todo o mundo, 

chamando-o de modo efectivo à realidade que 

maioritariamente o compõe: os jovens. 

 Tendo em conta o tema principal do fórum, os 
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tópicos de discussão dizem respeito às dinâmicas de 

participação juvenil. A grande questão é: Como 

incentivar a uma maior participação dos jovens ao 

nível das tomadas de decisões? 

Estas preocupações prendem-se directamente com a 

convicção de que o Escutismo pode ter 

verdadeiramente impacto na sociedade, que os jovens 

podem ser “preparados” pelo movimento para serem 

agentes activos e interventivos na vivência das suas 

próprias comunidades. 

     Neste sentido, o último encontro do Cenáculo, em 

Março, teve este tema em atenção pois debatemos 

questões intimamente relacionadas com as que 

orientarão a discussão no Fórum Mundial: 
o Será que estamos a marcar a diferença na sociedade em 

que nos inscrevemos? 

(impacto na sociedade: que contribuição está o 

Escutismo a dar para a construção de um mundo 

melhor e que mais poderíamos fazer?) 

o Estamos a preparar os jovens para serem membros 

activos na sociedade? 

(resultado: quando os jovens escuteiros deixam o 

movimento estão equipados com o conhecimento, as 

competências e  as atitudes necessárias de modo a 

serem cidadãos úteis e felizes, dinamizadores da 

realidade local, nacional e internacional que os 

envolve?) 

o Será que o Método Escutista é efectivamente posto em 

prática? 

(processo: será que todos os elementos do Método 

Escutista são devidamente postos em prática de modo 

a garantir que os jovens são os principais agentes 

dinamizadores do seu próprio processo de 

desenvolvimento pessoal?) 

o Será que o “programa” escutista é atractivo para os 

adolescentes? 

(ferramenta: estamos a recorrer às ferramentas 

acertadas para o trabalho que nos propomos assumir, 

ou será que o “programa” precisa de ser revisto e 

adaptado?) 

o Onde estão os jovens? 

(destinatários: como podemos captar a sua atenção, 

atrair os jovens para o movimento e garantir a sua 

permanência?) 

Como membro da Organização Mundial do 

Movimento Estutista, o C.N.E vai estar representado 

por dois delegado (os quais têm o direito de participar 

na discussão e votar) e por três observadores ( os quais 

podem participar mas não podem votar). 

Tendo em conta a natureza do projecto “Cenáculo”, a 

SNIV achou pertinente que dois dos participantes 

fossem escolhidos pelo próprio Cenáculo, em 

plenário... Assim, durante o IIº Cenáculo foram 

apresentadas propostas de candidaturas e todos 

puderam votar em quem pensavam ter o perfil para 

este desafio... dar voz da realidade da dinâmica da IVª 

no Fórum, enquanto Caminheiros que são. 

 Foram apresentadas cinco auto-propostas para a 

participação no Fórum, sendo a sequência a seguinte: 

Margarida, Nelson, Pedro Aparício, Nuno Martins e 

João Vilarinho. 

Feitas as apresentações das auto-propostas seguiu-se a 

votação das mesmas: A Margarida com um total de 18 

votos, o Nelson com 34 votos, o Pedro Aparício com 

22, o Nuno Martins com 24 e o João Vilarinho com 

29. 

Assim foram escolhidos, pelo plenário, para 

representar o CNE, no Fórum Mundial de Jovens, o 

Nelson e o João Vilarinho.   

Parabéns aos eleitos... agora fica a responsabilidade de 

agarrar o desafio!!!  
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TESTEMUNHO 
Começou por ser um sonho que ganhou forma e se tornou realidade para os 

que acreditavam que nele e com ele podiam marcar a diferença. 

Mas afinal o que foi, é e será isto do Cenáculo? Designado Forúm 

Nacional de Caminheiros, o Cenáculo... 

... foi um sonho para muitos dos que querem fazer mais e melhor 

caminheirismo. 

...  é um espaço de reflexão e partilha preparado por caminheiros e para 

caminheiros, onde tu és o motor. 

... será o local onde poderás fazer ouvir a tua voz e contribuir para um 

caminheirismo mais vivo e mais forte. 

Enquanto participante, o Cenáculo ganhou, para mim, outra dimensão. Para 

além da reflexão, da partilha e do crescimento, este fórum exigiu que me 

tornasse consciente e crítica de tudo o que me rodeia. Sendo os temas 

abordados de total interesse dos caminheiros (Sistema de Progresso, Partida, 

o porquê da pouca participação dos caminheiros nos diversos Conselhos, se o 

escutismo nos prepara realmente para a vivência em sociedade, entre outros) 

e visto que a minha vivência em Clã está ainda a começar, senti que todo o 

trabalho prévio seria uma mais valia. Não basta ir! O Cenáculo não é e não 

foi uma caminhada qualquer e precisa, de facto, que nos dediquemos a ela, 

que percamos tempo a reflectir, para que possamos construir um mundo novo. A 

chave não está em dizer mal, mas sim, em tentar perceber o quê e o porquê 

das coisas, para que os pontos fracos sejam, um dia, pontos fortes. 

Para mim, o Cenáculo está a chegar ao fim, mas é uma caminhada que 

espero ver continuada no tempo e isso só depende de ti, Caminheiro. 

Nele reflecti, partilhei, vivi, cresci, construí e assumi o compromisso 

de continuar esta caminhada no meu clã, no meu agrupamento, na minha região, 

no meu país. Nele encontrei muitos, que tal como eu, acreditam que nós, 

caminheiros, temos o amanhã nas nossas mãos. Dele tirei a força e a 

confiança de um caminheirismo melhor e mais fraterno. 

Muita ainda há a fazer... 

Por isso, arregaça as mangas, pega na mochila e põe-te a caminho... 

 

Maria Talks, Évora 
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Os participantes do Cenáculo deixaram o seu testemunho, na avaliação. Vê o que eles disseram... 

O que se modificou em ti depois de participares no Cenáculo? 

Tomei consciência da importância de ter um papel activo 
na sociedade. 

 Acredito cada vez mais no caminheirismo, dei força ao 
meu clã e transmiti ao núcleo. 

   

Sim, consegui aperceber-me do quão útil é a minha 
palavra para o movimento. 

 Senti que tive "voto" na matéria em que normalmente 
são chefes a decidir. 

   

Cresci mais um pouco por dentro, alarguei os meus 
horizontes e objectivos. 

 Sim, consegui partir mais Homem Novo para a 
construção de um Mundo Novo. 

Pudeste mudar um pouco o “mundo à tua volta”? 

No meu Clã, principalmente; consegui sensibilizá-lo a 
tornar-se mais activo; as ideias que vêm de fora são 

melhor aceites. 
 Sim, a nível regional "o mundo" está a começar a mudar. 

   

Transmiti às pessoas do meu mundo a alegria, as 
aprendizagens e valores escutistas. 

 Claro, tornei-me mais interventivo, mais atento. 

Valeu a pena estar aqui? Porquê? 

Fez-me reflectir e chegar a conclusões que de outra 
forma não teria 

 Discuti problemáticas nacionais - nunca tive a 
oportunidade de o fazer. 

   

O encontro, a partilha e "tomada de decisões" tornam os 
encontros do Cenáculo únicos.  

Debateram-se assuntos importantes e de interesse geral 
para os caminheiros. Apontaram-se soluções para alguns 
problemas. Os ideias do caminheirismo renovaram-se em 

cada um de nós. 
   

Vou mais Homem Novo. Estas actividades motivam 
qualquer caminheiro a enfrentar as dificuldades que se 
vivem no clã/agrupamento/núcleo/região. São como 

uma lufada de ar fresco que nos dá força para fazer deste 
mundo um pouco melhor. 

 
Partilha de conhecimentos de diferentes agrupamentos, 

pontos de vista, convívio que é um bom ponto de 
partida para união e vontade. 

A caminho do próximo Cenáculo 
Ouvimos as vossas avaliações e as vossas sugestões e estamos já a preparar o próximo Cenáculo. 

Acreditamos que “o último Cenáculo foi bom mas contigo, para a próxima, será melhor!”... 
A Equipa de Projecto 
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