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Olá Escuteiros, 

  

É com enorme prazer que vos informo que a edição nº 136 da nossa revista, 
a primeira neste novo formato, teve 4.828 visualizações até hoje, 14 de 
Setembro de 2009… não é fantástico?? Apesar disso, queremos chegar cada 
vez mais perto de cada um de vocês, por isso mesmo vos peço que 
divulguem a página do nosso Oestescutista aos vossos amigos, partilhem 
connosco as vossas actividades, projectos, fotografias, etc, etc, etc e 
participem nos nossos concursos… Vão ver que se vão divertir imenso!!! 

Já sabem que para participar é só consultar os regulamentos que se 
encontram no site, ter imaginação, pôr mãos à obra e enviar tudo para o 
nosso e-mail: oeste.escutista@gmail.com… E já está!! Como vêem é muito 
simples… 

  

Já que estamos a falar de concursos… Lembram-se de ter visto umas 
pegadas nesta página da edição passada?? Lembram?? Pois é… 
conseguiram imaginar quem passou por aqui?? 

  

Vou dar-vos uma pista, tal como prometi…é a nossa mascote!! 

Será que já conseguem imaginar como é que ela é? Toca a pensar… E muito 
importante… Estejam com atenção ao nosso site porque quando ela passar 
por aqui outra vez já estará disponível o regulamento para poderem participar 
e partilharem connosco as vossas propostas!! Até lá vão pondo a vossa 
imaginação a funcionar… 

 Boa Caça/ Pesca 

Sempre Alerta para Servir 
A directora, 

 Ana Marreneca 
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ALERTA Escuteiros do OESTE! 

 Aqui estamos todos nós respondendo ALERTA para um novo ano Escutista! 

 Depois de umas merecidas férias em que seguramente aproveitaram para 
desfrutar e aprender com a Natureza nos seus mais variados aspectos e 
pelos variados locais onde estiveram, chegou o momento de se iniciarem os 
preparativos para as actividades do ano escutista que agora se inicia. 

Em termos de Equipa da Junta de Núcleo os alicerces para este ano já estão 
lançados sob o tema “Escutismo: Patrulha em Missão!” 

 Sob este tema desejamos estimular a célula principal do Movimento Escutista 
– a Patrulha – em todas as suas vertentes, nomeadamente no trabalho em 
patrulha, na aprendizagem em patrulha e no crescimento em patrulha, quer 
seja nos vectores humanos quer no vector transcendente da nossa relação 
com Deus. 

 Todos nós, dos Lobitos aos Caminheiros e, de forma especial, os Dirigentes, 
somos chamados a apreender e cumprir o melhor que pudermos a Missão 
que Deus nos deu. Que forma melhor de a cumprirmos que não a de o 
fazermos em Patrulha?! 

Neste ano vamos apostar mais forte na formação dos jovens e, sobretudo, na 
formação dos adultos. Um escutismo moderno, integrado, apelativo e 
solidamente fundamentado necessita de um esforço de todos os Dirigentes na 
sua auto formação, reciclagem e aprendizagem de conhecimentos novos. 
Não fora tudo isto mais que suficiente para a nossa aposta/desafio, teremos 
ainda o RAP e as consequentes transformações que, todos, teremos que 
apreender. 

Este novo ano escutista ficará, também, marcado pela abertura oficial do 
nosso Centro Escutista do Oeste. 

Grande alegria será para o Oeste o dia da sua inauguração. 

Após tantas expectativas e desilusões de vária natureza (algumas vindo de 
onde menos se esperava), tanto esforço, trabalho, dedicação e empenho 
posto na sua construção podemos, finalmente, afirmar que o nosso Centro 
Escutista está, neste momento, 99% concluído! 
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Cabe aqui um agradecimento a todos os que ao longo de mais de uma 
década trabalharam neste Grande Projecto do Oeste! Obrigado. 

Como é meu hábito deixo-vos um desafio: Fortaleçam as Patrulhas. Temos 
uma MISSÃO para cumprir! Estejam sempre Alerta! 

Deixo-vos um sorriso, votos sinceros de Boa Caça/Pesca e uma Canhota 
Amiga. 

Deste vosso amigo e irmão 

Sempre Alerta para Servir 

  

Paulo J. Marreneca 
Chefe de Núcleo do Oeste 

pmarreneca@gmail.com 
 



 
 
 
 
 

Olave Baden Powell 

Falamos muito de BP e Escutismo, mas não podemos 
esquecer que BP tinha esposa… sim esposa! Os antigos 
costumam dizer que “por trás de um grande homem está 
sempre uma grande mulher”, pois mas já alguma vez 
pesquisaram sobre ela? 

Olave St. Clair Soames nasceu no dia 22 de fevereiro de 
1889 na Inglaterra. Seu pai Harold Soames e sua mãe 
Katherine Hill tiveram mais dois filhos, um menino 
chamado Arthur e uma outra menina chamada Auriol, 
quando nasceu Olave, puseram este nome porque 
esperavam um filho homem que se chamaria Olaf. 

A vida de Olave, desde pequena, foi feliz e sempre 
rodeada de pessoas queridas. Apesar de sua saúde 

precária nos primeiros anos, o contacto permanente com a natureza e sua 
vida ordenada a transformou numa jovem sadia e alegre, forte e com uma 
incrível energia. Nunca foi para colégios ou centro superiores mas foi educada 
por instrutores que eram parte da família. Sempre se interessou por música e 
tocava viola muito bem. Durante anos praticou rodeada de seu esposo e seus 
filhos, mas seu trabalho não lhe deu tempo para aperfeiçoar. Olave foi uma 
grande interessada em desporto, praticou ténis, remo, patinagem, montava a 
cavalo, andava de bicicleta e quando estava cansada conduzia carruagem e 
automóvel. Nesta época, há algo de curioso em sua vida: apesar de gozar de 
tudo aquilo que uma jovem poderia ambicionar, sentia um grande vazio em 
sua vida, em seu interior queria ser útil e poder servir aos demais. Por ser 
muito jovem não a aceitaram na escola de enfermagem o que a fez desistir de 
seguir alguma carreira. 

Em 1912, quando tinha 23 anos, seu pai que a cada ano viajava ao exterior, 
convidou-a a acompanha-lo numa viagem às índias Ocidentais. Embarcaram 
no “Arcadian” sem imaginar que seu futuro ia mudar totalmente durante 
aquela viagem. Neste barco viajava, acompanhado de vários oficiais, Lord 
Robert Baden Powell, fundador dos “Scouts e Girl Guides”, que nesta época já 
ostentava o título de Lord, e gozava de grande popularidade e reputação em 
muitos países do mundo. Um amigo de seu pai apresentou Olave a Robert. 
Ele tinha 55 anos naquela época, o que não impediu que entre os dois 
nascesse um grande amor, já que possuíam as mesmas ideias e aspirações. 
O curto tempo da viagem foi suficiente para compreender que haviam nascido 
um para o outro e seus futuros lhe preparavam uma grande missão. 
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Quando deixaram a Jamaica, Baden Powell e Olave estavam noivos e, em 
Outubro do mesmo ano, casaram-se, indo passar sua lua-de-mel na África, 
iniciando uma vida em comum que foi enriquecida por três filhos: Peter que 
nasceu em 1913, Heather em 1915 e Betty em 1917. Entre o cuidado com a 
casa, a educação dos filhos e a ajuda pessoal a seu esposo, transformaram-
na em sua secretária, encarregada de manter correspondência com milhares 

de pessoas de todo o mundo que lhe 
escreviam. 

Nestes anos já havia muitos grupos de Guias 
na Inglaterra e sua Presidente era a irmã de 
Baden Powell, Agnes. Havia uma grande 
necessidade de dirigentes e coordenadores e 
por esse motivo em 1914, Lady Baden Powell 
entra para o Movimento de Guias e dedica 
seus esforços na área onde residem. Pouco a 
pouco deu-se a conhecer pela sua 
organização, liderança, entusiasmo e 
personalidade. Já em 1916 é nomeada 
Comissária Chefe. Nesta época a Inglaterra 
atravessava uma época difícil, pois a guerra 
impedia que fossem realizadas muitas 

actividades de Guias, havia muita preocupação. Os poucos grupos activos de 
Guias dedicavam-se aos primeiros socorros, emergências e serviços. Lady 
Baden Powell manteve-se em permanente contacto com todos estes grupos e 
visitou toda a Inglaterra. 

Em 1918 foi nomeada Chefe Guia da Grã-Bretanha. Também em 1918, Olave 
recebeu o “Gold Fish”, medalha que só a ela foi concedida, pois é mais 
importante que o próprio “Silver Fish”, a mais alta condecoração do Guidismo 
Inglês. 

Com a colaboração de Olave neste mesmo ano é impresso o primeiro 
exemplar de Guias já dirigido ás raparigas, conhecido como o livro de Baden 
Powell (Girl Guiding), se agrega a este manual, especificamente para treinos o 
livro chamado “Treinando raparigas como Guias”. Olave teve sempre em 
mente estender o movimento a muitos lugares, por isso deu muita importância 
a todo tipo de material impresso. 

Naquela época em muitos países já havia Guias, por esse motivo foi 
necessário criar um comité específico que pudesse manter a comunicação 
permanente com todos os países, intercambiando correspondência, notícias, 
relatórios, necessidade. Lady Baden Powell contou com a colaboração de 
várias mulheres, não só em seu país, todas elas activas dirigentes,  
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comissárias, como também encontrou respostas favoráveis nas amigas que 
tinha fora da Inglaterra. Ela aceitou ser a Primeira Presidente deste Comité e 
a curto prazo conseguiu formar outro fora do país que se encarregava dos 
grupos de raparigas e jovens, cujos pais residiam em outros continentes. 
Foram estes órgãos, que deram a base para a existência do que hoje 
conhecemos como Bureau Mundial e Associação mundial de Guias, cuja sede 
é em Londres, Inglaterra. 

 

No ano de 1930 foi eleita Chefe Mundial das Guias, título pessoal que lhe foi 
conferido na Conferência Mundial, em agradecimento pelo muito que fizera 
em prol do Guidismo, e que não será dado a mais ninguém. O ano de 1930 foi 
escolhido para a celebração da maioridade do Movimento. Durante as 
comemorações sua Majestade, o 
Rei George V, conferiu-lhe o 
honroso título de “Dame Grand 
Cross of British Empire”. Durante os 
anos seguintes até 1938, 
acompanhou seu esposo em suas 
visitas a muitos países, aproveitando 
essas viagens para deixar uma 
semente do Guidismo nos lugares 
que existia, motivava e impulsionava 
os dirigentes para seguir adiante. 
Este trabalho foi duro e esgotado, 
meses inteiros tomados pela sua 
missão e a criação de seus filhos. 

Graças a Deus que lhe concedeu um corpo saudável e uma mente sã para 
poder realizar o trabalho a que se propôs, de manter vivo os ideais de seu 
querido esposo. No ano de 1937 a saúde de Baden Powell começa a 
enfraquecer e eles decidem mudar para o Kenya, lugar aonde já haviam vivido 
casados e onde ele cumpriu com sua carreira militar na juventude. 
Compraram uma propriedade rodeada de natureza primitiva e exuberante que 
puseram o nome de PAXTU, o que significa “paz para dois”. 

Nestes anos ela se dedica a cuidar de seu esposo, recopiar escritos e 
pinturas, atender correspondência e receber visita de filhos, amigos, muitos 
deles vindo de longe somente para vê-los. Em 8 de Janeiro de 1941, falece 
Baden Powell, e foi enterrado no mesmo lugar em que viveu seus últimos 
anos. 
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Este período na vida de Lady Baden Powell é triste, permanece no Kenya, 
respondendo ao correio permanentemente e colocando em ordem o legado de 
seu esposo, o que a ajuda a aliviar sua solidão. No próximo ano decide 
retornar a Londres onde a chamam para voltar a tomar conta do Movimento e 
nesta ocasião a colaborar também com Boy Scouts; tem a agradável surpresa 
de ser instalada em um apartamento no palácio de Hampton, pelos reis da 
Inglaterra. 

Entre 1941, a morte de seu esposo, e 1970 ela visitou mais de cem países e 
assistiu a quase todas as Conferências Mundiais. Desta forma a conheceram, 
as raparigas e as dirigentes de todo mundo tendo deixado em todas elas uma 
recordação sobre sua grande personalidade. 

Os últimos anos da sua vida passou-os no seu apartamento em Londres, foi 
visitada por todo tipo de personalidade, não só do Movimento de Guias e 
Escutista mas também representantes de governos, de organizações 
Mundiais, que lhe deram grandes condecorações. Quando em 1975 foi 
celebrada a Conferência Mundial em Londres, ela já não podia estar presente, 
mas no dia da abertura, numa gravação, enviou uma linda mensagem às 
mulheres representantes de todos os países membros que assistiram ao 
evento. 

 

Faleceu em 25 de Junho de 1977, 
rodeada de seus entes queridos e 
em sua memória foi oferecido um 
serviço religioso extraordinário na 
capela de Westminster com 
assistência de membros da 
nobreza, corpo diplomático e 
oficiais da Inglaterra e os mais 
altos executivos das Associações 
de Guias e Escuteiros do mundo. 
A sua solicitação foi de não enviar 
flores nem presentes na hora de 

sua morte, gostaria de receber a alegria de que “semeassem” um fundo 
especial, cuja finalidade era a construção da sede da WAGGGS, em Londres 
esta obra foi terminada e o nome escolhido foi CENTRO OLAVE em 
recordação a sua residência no Kenya com seu amado esposo que tinha o 
nome de PAXTU. 
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Última Mensagem de Olave B.P. 

Caras Guias, Escoteiros, Lobitos e seus 
Coordenadores e Amigos. 

Terei deixado o mundo quando receberam esta 
mensagem que é a expressão do meu 
agradecimento pela bondade e afeição com que 
sempre me trataram. Quero também dizer o 
quanto me alegro pela maneira com que todos 
sempre executaram suas tarefas no Movimento 
que meu amado marido imaginou, para o bem de 
rapazes e raparigas de todos os países, há muitos 
anos. 

Creio firmemente em Deus Todo Poderoso e na 
vida no mundo que há de vir, quando ele e eu 
estaremos de novo juntos, e juntos velaremos pelos que pertencem a esta 
família mundial, continuando a nos interessar por seu progresso e bem-estar. 

Confio em que todos continuarão a utilizar totalmente o sistema de trabalho e 
brincadeira que nosso Movimento oferece, mantendo a alegria e as amizades 
feitas nas reuniões e nos acampamentos e cumprindo a Promessa e a Lei que 
se comprometeram a viver quando entraram no Movimento. 

Dessa forma todos continuarão não só a progredir em corpo, inteligência e 
espírito, mas também influenciarão os que os cercam, fazendo o que é 
honesto, direito e sábio, pensando e agindo com bondade, de forma a 
combater todos os males e transformar o mundo numa moradia mais feliz. 

Espero que todos os seus empreendimentos sejam bem sucedidos. Que Deus 
esteja com vocês nos anos que hão de vir. 

NADA DE LUTO – Que tudo seja REGOZIJO e lembranças FELIZES e 
enorme satisfação por ter eu COMPLETADO minha vida. Minha PRECE foi 
atendida: 

Que Deus me dê TRABALHO até o fim de minha vida E VIDA para 
completar o meu trabalho.  

Passo-o agora aos outros. 

 Olave Baden Powell  

 SPEn Ch. Ricardo Conceição 
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ROVERWAY 2009 – Iceland – OPEN UP 

  

 

 

De 20 a 28 de Julho realizou-se o RoverWay 2009, desta vez na Islândia. 
Esta é uma actividade internacional e é direccionada para Caminheiros. 
Teve lugar pela primeira vez em Portugal em 2003 e posteriormente na 
Itália em 2006. Durante 8 dias, em que as horas de luz eram tantas que 
nunca chegou realmente a ser noite, 3300 participantes de 42 países 
partiram à descoberta de uma ilha única e de vivências inesquecíveis. 
Portugal foi o segundo maior contingente com cerca de 275 participantes, 
em que 11 era do nosso grande núcleo OESTE (8 participantes das 
Caldas da Rainha, 1 do Vimeiro e 2 da Lourinhã como Staff). O Chefe do 
Contingente Português foi o João Sousa das Caldas da Rainha que 
infelizmente, por motivos profissionais, não pode participar na actividade.  

 Colocados em tribos de 50 elementos, as equipas estiverem 4 dias em 
jornadas em diferentes pontos do pais, que foram desde hikes, a 
sobrevivência, ateliers de cinema, etc. Neste dias em jornada as equipas 
tiveram oportunidade de ir às famosas piscinas de água quente ao ar livre, 
onde a temperatura da água variava entre 37-45ºC. Passados estes dias, 
todos se juntaram em Althingi onde as actividades eram variadas e de 
escolha individual. Estavam divididas por aldeias: a “Arty Party village” 
(workshops de Origami, músicas africanas, realização de filmes, moda, 
etc); a “PSST village” (que é sigla para politics, society, science and 
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technology e onde se pretende que os participantes discutissem os temas 
que o nome sugere); a “Environmental village” (workshops de cariz 
ambiental); a “Viking Village” (onde se aprendia a fazer colares, pulseiras, 
anilhas, tudo em couro ou cozinhar pipocas na brasa); e por último a 
“Sports Village” (onde se pode participar nas diversas actividades 
desportivas). Á noite, perdão, a partir das 21 horas (pois não havia 
noite…), haviam concertos, espectáculos de dança, ou simplesmente a 
possibilidade de ir tomar um chá à TeaHouse. Num dos dias em Althingi 
foi o Carnival Day, onde todos os países tinham um espaço para mostrar o 
que de melhor se fazia no país. Portugal foi um “país muito visitado” onde 
se podiam pintar galos de Barcelos em barro, fazer serigrafia, pinturas 
faciais, dançar danças tradicionais e participar num jogo de cariz cultural. 

 Durante os dias em jornada uma equipa portuguesa mostrou a todos qual 
o valor da amizade e do escutismo praticado em Portugal. Carregaram às 
costas um elemento da equipa com dificuldades motoras, durante um total 
de 9 horas e 1100metros de altitude, porque “apesar das fadigas e das 
contradições da jornada…” todos queriam chegar ao objectivo com a 
equipa completa, que era ver um glaciar.  
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 No fim da actividade o balanço só poderia ser positivo. A recordação 
daquele país tão diferente, a percepção da vivência do escutismo 
noutros países, mas também as amizades, os amores, as experiências 
únicas que uma actividade deste tipo oferece faz-nos ter vontade de 
querer continuar a fazer a diferença para deixar o mundo um pouco 
melhor e, pessoalmente, dá-me vontade de “gritar a tod’agente que sou 
Caminheiro!” 

CIL Margarida  
1022 Vimeiro 
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XXIII ACAREG da Região de Lisboa 

  

 

Sob o tema “Homens Novos para uma nova Humanidade”, aconteceu o 
ACAREG da nossa região num fabuloso cenário natural que é a região de 
Ferreira do Zêzere. Estiveram representados todos os núcleos da região, 
bem como todas as Secções. Do nosso Núcleo participaram a II e III 
secções, com escuteiros de Alfeizerão, Encarnação, Freiria e Ponte do 
Rol. Porque os povos da Terra precisam de novos ensinamentos, de 
aprender a proteger o ambiente, de conviver sem guerras, de reclamar 
dignidade para todos, de alimentos, de saúde e essencialmente aprender 
a rezar, juntaram-se cerca de 2000 escuteiros e partiram a bordo da nave 
Allis Ubba, com destino a Zezeruz, de modo a apreender tudo o que 
estava esquecido, ou simplesmente era desconhecido para os habitantes 
da Terra. 
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 E assim foi, através de várias dinâmicas, de jogos, de momentos de 
reflexão, de partilha e de troca de experiências, permitiu que todos nós 
tenhamos saído mais ricos e com novas ferramentas que nos 
permitirá uma nova atitude perante os desafios que todos os dias se nos 
apresentam. Como sempre, o mais importante é participar, contudo é 
importante realçar o facto dos Pioneiros de Alfeizerão e Freiria terem 
ficado ambos em 2ºlugar na classificação geral de campo nas construções 
e os Exploradores de Ponte do Rol em 2ºlugar na classificação geral de 
campo. 

 

Aspecto também importante e a salientar, foi a participação de pais e familiares 
que, embora não sendo escuteiros, o espírito estava todo lá! Foi uma semana tão 
intensa onde as actividades se sucediam a um ritmo alucinante, que apesar de ter 
durado oito dias, o tempo em Zezeruz passa tão rápido que quando demos conta já 
estava na hora de partir!  
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Como já referi, o local e sua envolvente é soberbo, e só por isso e também 
por todas as actividades disponibilizadas e principalmente pelo óptimo 
ambiente de boa disposição, a opinião geral era de que, pelo menos mais 
oito dias é que era bom!!! 

Ch. Quim Zé 
909 – Alfeizeirão 

 



 
 
 
 
 
 

 

Nome:  João Sobreiro e Sousa 

Idade: 29 Anos 

Localidade: Caldas da Rainha / Lisboa 

Profissão: Advogado 

Do Agrupamento 337 Caldas da Rainha 

Escuteiros a 13 anos 

  

  

1) Qual o momento mais marcante enquanto escuteiro? 

Responder a isto tem tanto de difícil, por definir esse momento mais 
marcante, como de simples por ser Escutismo. Por regra, vivo cada 
momento no Escutismo como um momento único e especial, por isso, e 
com facilidade deixo-me marcar por uma actividade de Clã, por um fogo 
de conselho dos Lobitos, pela Eucaristia no agrupamento ou pela 
celebração de uma promessa de Escuteiro. 
De qualquer modo existem alguns momentos que pela sua intensidade e 
simbolismo não conseguimos esquecer. Falo do primeiro acampamento 
(um mundo novo de experiências, histórias boas e más que nos 
marcam), da experiência limite vivida durante o Rover 2001 e de todos os 
outros momentos onde algumas pessoas “fantásticas” cruzaram o meu 
caminho. 

  

2) O cargo que está a exercer neste momento no escutismo? 

Ocupo um dos mais responsáveis e desafiantes, Dirigente do CNE. 
Desde 2007 sou chefe do Agrupamento 337 e continuo como chefe do 
Clã desde 2005. 
Durante mais alguns meses, enquanto não encerramos a avaliação, sou  
chefe do Contingente Português ao Roverway 2009, que ocorreu em 
Julho na Islândia. 
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 3) Os cargos que já exerceu no escutismo? 

Mais do que os cargos ocupados, recordo os projectos e os desafios 
que vão enriquecendo o percurso. 
Ainda de lenço vermelho ao pescoço fui percebendo que o Escutismo 
tem uma série de desafios que nos impelem a ser mais e melhor, a 
conhecer o mundo, as pessoas e que podem tornar o Escutismo melhor. 
Sem estar preso a constrangimentos de idade e com humildade de 
serviço entrei em “aventuras” que me carregaram a mochila de 
experiências, quase todas ligadas à IV secção. 
Enquanto dirigente, tive a oportunidade de pertencer durante três anos à 
Equipa Nacional da IV, onde a Peregrinação Nacional a Fátima, o Rover 
2007 (XXI Acanac) ou o acompanhamento permanente do Cenáculo 
Nacional, foram alguns dos momentos mais marcantes. 
No núcleo do Oeste desde há muito que a colaboração em diversas 
equipas tem sido uma constante e que trazem quase sempre bons 
resultados. Desde a colaboração no Dep. IV que vem de 2003, até à 
Equipa do Centro Escutista ou a participação na Equipa do CIP, todas 
são uma ténue tentativa de ajudar na construção de um melhor 
Escutismo no Oeste. 

  

4) O que gostou mais? 

É fácil gostar de tudo, é Escutismo. Basta ter o coração “aberto”. 

  

5) Enquanto dirigente em equipas nacionais, qual foi a grande diferença entre 
o nosso núcleo e o restante pais? 

As diferenças nas regiões escutistas do nosso país acompanham 
algumas das diferenças culturais que existem em Portugal. Todas 
regiões têm as suas especificidades e são por elas que as mesmas se 
distinguem. 
Eu diria que o núcleo do Oeste tem uma identidade muito forte, com 
tradições e raízes (aspecto semelhante a alguns núcleos de Braga), que 
devem ser fomentadas e valorizadas. Actualmente, penso que o Oeste 
tem uma marca distinta que se prende com a solidariedade e 
proximidade entre os Agrupamentos, que apesar geograficamente 
dispersos, vivem de muitas parcerias, laços que se criam e partilha de 
recursos e actividades. Acho eu este é um trilho a aprofundar, pois  
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momentos como o último Acanuc mostraram o equilíbrio e harmonia 
vivido. 
Como outro núcleo/região, os nossos constrangimentos passam pela 
escassez de recursos de adultos para os projectos/ideias que se 
planeiam ou idealizam, que a médio/longo prazo apenas pode ser 
colmatada com o desafio a jovens dirigentes que se deixem envolver por 
iniciativas de/para o núcleo. 
Como é verificado na prática, a inserção do núcleo na Região de Lisboa 
não oferece os benefícios que deveriam advir de uma estrutura 
intermédia, e de facto o problema estrutural do CNE passa em parte pela 
organização territorial. Entre o nível local (agrupamento) e o nível 
nacional, apenas se justifica a existência de um nível intermédio. A 
existência de dois é uma ineficiência e nunca um facilitador. 
Ao núcleo do Oeste cabe manter a sua identidade, melhorar a prática 
escutista local e dotar-se de meios e recursos para os seus 
Agrupamentos. Aqui insiro uma melhor prática pedagógica e uma 
actualização dos projectos educativos motivada pelo processo RAP. O 
nosso agrupamento candidatou-se a Agrupamento Piloto do RAP e de 
facto torna-se imperativo que os Agrupamentos do Núcleo procurem e 
apreendam estas novas propostas pedagógicas que advêm do RAP. No 
planeamento escutista, na prática das unidades ou na relação entre 
jovens e animadores, existem muitas novas propostas para as quais 
devemos estar despertos. 

  

6) O que diz da participação de Portugal, enquanto chefe da organização do 
contingente do RoverWay? 

Excelente participação, bons momentos vividos por quem esteve na 
Islândia a viver uma aventura única na vida, num lugar diferente de tudo 
o resto. 
A equipa da chefia do contingente veio com um sorriso na cara por tudo 
ter corrido bem, pelas oportunidades que os nossos 
Caminheiros/Companheiros viveram e por todos terem tido uma 
excelente oportunidade para crescer. Estamos em fase de avaliação, 
pelo que depois da mesma poderemos obter melhores declarações 
sobre o que o Roverway transformou em cada um dos participantes. 
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7) Participaram muitos Escuteiros portugueses? Porquê? 

O contingente Português era o 2º maior contingente estrangeiro 
presente, foram 275, entre participantes do CNE, AEP e elementos para 
Staff. 
Do Oeste estiveram presentes, uma equipa de sete elementos das 
Caldas da Rainha, e um conjunto quatro elementos para Staff (Caldas da 
Rainha e Lourinhã). 
O número de portugueses que aderiu ao Contingente superou de facto 
as nossas expectativas. Para já apontamos alguns factores que levaram 
a este relativo “sucesso” – O facto de ser um roverway, com tradições 
entre os caminheiros portugueses (em 2003 foi em Portugal, em 2006 
estiveram 550 portugueses em Itália); a circunstância de se realizar na 
Islândia, como lugar único no mundo, diferente dos nossos “ambientes 
naturais”; e a forte divulgação na fase de preparação muito dirigida ao 
Caminheiro/Companheiro, com a criação de uma rede social – 
www.roverway2009.ning.com, newsletters, presença em eventos 
escutistas, Flôr de Lis. 
 Daqui a três anos teremos mais um Roverway, e a melhor forma de 
cativar o outro são as boas experiências que alguém nos 
conta…acredito que deste Roverway 2009 ficarão grandes aventuras 
para contar e espalhar. 

  

8) Qual é a imagem que o escutismo português tem no estrangeiro? 

Certamente estamos aqui a pensar no impacto que os portugueses 
criam…e quem não teve essa experiência internacional, arrisque. 
Além da capacidade de organização e de empreendorismo que é 
largamente reconhecida por todos (vejam a série de eventos que temos 
organizado para a região europeia do Escutismo), a vertente pedagógica 
do CNE e das suas actividades ao nível local, são vistas como uma 
marca única e muito valorizada por outras associações escutistas 
estrangeiras. 

  

9) Existe alguma diferença entre o escutismo português e do escutismo 
estrangeiro? Que tipo de diferenças existem? 

A nível europeu é possível determinar um corpo comum de princípios, 
valores e práticas entre associações escutistas, mas na prática temos a 
obrigação de colher bons exemplos no estrangeiro e melhorar o  
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Escutismo defendido pela nossa Associação. Existem diferenças entre 
associações, entre diferentes países, mas os princípios, a fraternidade 
escutista e a vontade em deixar o mundo melhor é uma matriz em todo o 
Escutismo. 

  

10) Como foi estar na organização nacional para o RoverWay?  

Está a ser uma experiência enorme. 
Acompanho o Roverway desde a sua primeira edição, e se em 2003 
estive presente como staff no campo, em 2006 pertencia à equipa do 
contingente português, pelo que chefiar o contingente à Islândia tornou-
se um caminho facilitado em alguns pormenores, mas desafiante e 
ousado em outros tantos. Quisemos tornar esta experiência do 
Roverway na Islândia como uma oportunidade única na vida de cada um 
que atreveu a despertar para esta aventura. 
Esta caminhada do Roverway está a demonstrar a grande vontade de 
mobilização dos nossos Caminheiros/Companheiros – pela superação 
de dificuldades geográficas, monetárias; uma grande facilidade dos 
portugueses em criar pontes e ligações com escuteiros de toda a Europa 
e que muito pode ser feito na preparação e envolvimento durante uma 
caminhada para uma actividade Internacional. 
Pela equipa que está a trabalhar no contingente, seja do CNE ou da AEP, 
todos revelaram a sua melhor vontade durante estes largos meses de 
trabalho, e alguns elementos souberam mesmo exceder-se na entrega e 
na vontade, pelo que acredito que iremos obter um efeito positivo sobre 
os participantes. 

  

11) Qual é a importância destas grandes actividades (RoverWay, Jamboree) 
para um escuteiro? 

Os eventos escutistas são por si um espaço único de crescimento e de 
oportunidades educativas, são um palco privilegiado para aventuras 
únicas ou experiências fantásticas, criar laços e conhecer mundos 
novos. 
As grandes actividades, nomeadamente no estrangeiro e/ou com 
escuteiros estrangeiros, serão um ocasião privilegiada para viver grande 
parte destas dimensões, mas como nos diz o nosso fundador (Jamboree 
da Hungria), é nestes encontros de escuteiros que se percebe o 
verdadeiro significado de fraternidade escutista mundial, o sentido de 
unidade apesar da diversidade e o sentimento de que vivemos numa  
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aldeia global, num escutismo que se espalhou a todos os cantos do 
planeta. 
Penso que o CNE tem muito caminho para fazer na dimensão 
internacional quanto à prática escutista local. Os agrupamentos sentem 
dificuldades em organizar uma actividade no estrangeiro, resistência ou 
falta de informação para participar num evento escutista internacional, 
ou falta de formação/sensibilização dos nossos dirigentes para a 
dimensão internacional do progresso escutista. Actualmente, e a nível 
central, já existem bons recursos e ferramentas, mas julgo que cabe aos 
Agrupamentos, aos dirigentes e seus escuteiros, aproveitar o inicio das 
actividades escutistas para fazer uma procura de novas oportunidades 
escutistas…(também) lá fora! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embarcando na nave Allis Ubba os Exploradores do Oeste, representados por 
três Patrulhas de Ponde de Rol e uma de Alfeizerão, rumaram a mais uma 
grande aventura. 

Sob a mística do Principezinho, que viajou sempre com os nossos 
aventureiros, viajaram por vários asteróides em busca de mais tripulantes 
para a nave Allis Ubba, convencendo-os que este seria o melhor planeta para 
habitar, e que em comunidade viveriam melhor. 

 

Desembarcando no Planta 
Zezeruz, no Firmamento dos 
Aventureiros, os nossos 
Exploradores viveram oito dias 
repletos de emoções e 
aventura. 

O nervosismo e ansiedade era 
o espelho do rosto dos que  
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iam chegando, o contingente do Oeste foi o primeiro a entrar em Campo 
ficando maravilhosamente instalado na Galáxia Remoinho. Aqui, e durante 
dois dias puseram à prova a sua destreza nas construções, ao mesmo 
tempo que criavam laços de amizade que certamente perdurarão para 
sempre. 

Os dias começavam bem cedo e foram quatro os dias principais, onde 
puderam contar com quatro grandes actividades: Torneios (manobras de 
cordas, escutismo especial e ambiente); Actividade Náutica (canoagem 
inserida no jogo fantástico onde tiveram de construir uma central de 
tratamento de água, em que os espírito de patrulha era essencial); Jogo de 
Vila e Oficinas (puderam 
fazer comedouros de 
pássaros, anilhas, 
canetas especiais, 
pinturas, entre muitas 
outras onde puseram à 
prova as suas 
habilidades manuais). 

 

Os Aventureiros 
participaram também 
nas diversas actividades 
nocturnas (Jogo 
nocturno, Vigília de 
Oração e Fogo de Conselho), onde apesar do cansaço que se fazia sentir, 
nunca desistiram e fizeram destes momentos autênticos palcos de diversão e 
profunda reflexão, certos de Deus os ajudaria a carregar baterias para o dia 
seguinte. 

Terminada a grande aventura, uma vez mais os Exploradores do Oeste 
deixaram as suas marcas, ficando assim a Patrulha Canguru de Ponte de Rol 
classificada em segundo lugar da geral do Campo dos Aventureiros. 

Embora à partida as saudades já se fizessem sentir, os Exploradores 
regressaram a suas casas ansiosos e com um doce sentimento que deixaram 
o mundo um pouco melhor do que o encontraram…. 
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Depois mais esta grande 
aventura vivida no Planta 
Zezeruz novas aventuras vão 
surgir no Oeste… O novo ano 
escutista está aí à porta e todos 
os exploradores e moços do 
Oeste vão ter oportunidade de 
apreender e partilhar novas 
experiências. 

Esperamos por TODOS em mais 
um grande ano cheio de 
aventuras! 

 

Departamento da II do Oeste 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Caros Caminheiros e Companheiros do Oeste, 

 Disse-nos um dia Baden-Powell que o “Caminheirismo é uma Fraternidade 
do Ar Livre e do Serviço” e penso que ele não poderia ter encontrado 
melhor definição para a IV Secção, pois é na força, na coragem e na união 
de todos os Caminheiros e Companheiros que se pode construir um mundo 
um pouco melhor… 

É certo que, ao ouvir esta frase (já muito batida) e ao olharmos para o 
nosso Clã/Comunidade, somos levados a pensar “somos tão poucos… 
como podemos mudar o mundo?”. 

Pois é… a pequena dimensão dos Clãs leva-nos muitas vezes a baixar os 
braços, mas Baden-Powell relembra-nos que o Caminheiro/Companheiro faz  
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parte de uma Grande Fraternidade que junta, tem mais força que a soma de 
todas as partes. 

É por esta razão que existem tantas actividades de intercâmbio na IV Secção, 
porque juntos nos podemos ajudar mais, fazemos mais serviço e 
conseguimos contribuir mais para a tal construção do mundo melhor. 

Este verão ficou marcado com uma actividade internacional da IV Secção 
(RoverWay 2009) onde o nosso núcleo esteve representado e poderão ver 
neste Oestescutista os seus testemunhos. 

Mas de certo que houve Clãs/Comunidades que ousaram construir o mundo 
melhor noutras partes do mundo (incluindo o nosso país e até locais bem 
perto de nós). O importante é que ninguém tenha partido para férias sem o 
sentimento do dever cumprido… e que mesmo nas férias e sem farda, tenha 
continuado a honrar a nossa divisa “Servir”. 

No próximo ano teremos novas oportunidades para deixar a nossa marca. O 
Rover Nacional será, provavelmente, a maior actividade de 
Caminheiros/Companheiros em que poderás participar este ano escutista e a 
melhor oportunidade para participar num mega-projecto de “Fraternidade do 
Ar Livre e do Serviço” (ver http://rover2010.ning.com/). 

Aqui, pelo Núcleo do Oeste, também temos novos desafios para te lançar no 
início deste ano escutista. O primeiro é que pretendemos ir a Drave (Base 
Nacional da IV Secção) e levar connosco todos os Caminheiros e 
Companheiros que queiram (re)viver o espírito do caminheirismo que se 
respira na mística aldeia da Drave. Se puder ir o vosso Clã/Comunidade será 
muito bom, mas se te sentires o único com vontade de ir, não desistas do teu 
sonho… 

O segundo desafio é de deixar o nosso CEO operacional e, para isso, reserva 
já o teu fim-de-semana de 16 a 18 de Outubro. Esta é uma actividade onde a 
Fraternidade será fortalecida no Serviço e juntos, daremos uma preciosa 
ajuda para que o CEO seja, finalmente, uma realidade. 

Agora que as férias se estão a aproximar do fim é tempo de começar a 
preparar a mochila para o próximo ano escutista, que não tarda a começar e a 
trazer mais oportunidades para nos tornarmos Homens-Novos capazes de 
construir uma nova humanidade! 

Uma canhota amiga, 
Fernando Carreira 
Ch. Dep. IV Oeste 
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“Mostrar-te-ei o caminho do Céu” 

  

Depois de um merecido tempo de férias eis o 
momento de fazermos o chek-in para as novas 
aventuras que nos esperam. Se no último ano 
tivemos como companheiro São Paulo, no jubileu do 
seu nascimento, agora seremos conduzidos pelo 
Santo Cura D`Ars, no 150º aniversário da sua 
morte. Esta é, aliás, a proposta do Santo Padre, que 
a propósito desta efeméride, convocou toda a Igreja 

para a celebração de um ano sacerdotal. 

Com o desejo de “ganhar almas para o Bom Deus”, S. João Maria Vianney é 
ordenado padre em 1815, após um longo tempo de preparação, no qual 
persistentemente venceu inúmeros obstáculos. Ao ser nomeado Pároco da 
pequena vila de Ars, para lá se dirige em 1818 e durante 41 anos entrega-se 
inteiramente e apaixonadamente ao serviço de todos quantos o procuravam, 
atraídos pelo seu testemunho de santidade. 

Curiosa é a história do seu encontro com um jovem pastor na sua primeira 
viagem para Ars, quando perdido, no meio dos campos, lhe pergunta o 
caminho para a vila. Ao receber a indicação prontamente lhe responde: “Tu 
mostraste-me o caminho para Ars, eu mostrar-te-ei o caminho para o Céu”. 
Esta resposta simples torna-se desde logo um programa de vida para o jovem 
padre ao longo de todo o seu ministério. 

Caros escuteiros do Oeste, esta é também a pista que vos deixo no início 
deste novo ano escutista: “Mostrar-te-ei o caminho do Céu”. Conduzidos 
pelo exemplo do Santo Cura D`Ars, tende a santa ousadia de escolher e 
trilhar livremente os caminhos que vos levam sempre mais longe de modo a 
alcançardes a meta do Homem Novo, configurado com Cristo Jesus. E, nesta 
aventura de procurar o caminho do Céu, não vos esqueceis de cultivar a 
atenção e a docilidade a todos quantos vos poderão dar pistas para o 
caminho. 

Com os votos de uma boa caça/pesca, deixo-vos uma canhota amiga e a 
disponibilidade para vos ajudar na descoberta de tão grande meta. 

             O Assistente de Núcleo 

Pe Filipe Santos 
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Códigos e Cifras 

  

Nesta edição do Técnica é dedicado a códigos e cifras que poderemos 
encontrar nas nossas actividades. 

No próximo dia 27 será publicado uma mensagem codificada com a 
respectiva chave. A primeira resposta correcta através do site, será 
contemplada com 50 pontos para o concurso agrupamento+. 

Para já vamos “catalogar” os diversos tipos de códigos e cifras, normalmente 
usadas nas nossas actividades. 

Começamos por um tipo de códigos que não estabelece nenhuma ligação 
entre um símbolo e uma letra, baseiam-se mais em técnicas muito 
particulares. Podemos chamar de códigos não-simbólicos. Neste grupo 
podemos colocar códigos como: 

• Código abelha, em que de uma folha só com pontos extraímos a 
mensagem fazendo passar uma régua própria para o efeito;  

• Sumo de limão, esta técnica consiste em escrever a mensagem em 
texto mas com sumo de limão, o que a torna visível só depois de ser 
bastante aquecida.  

• Folha de jornal, em que as letras que constituem a mensagem são 
furadas com uma agulha.  

  

Os tipos de códigos seguintes estabelecem uma ligação símbolo-letra directa, 
a diferença entre eles são a forma como é feita a sucessão dos símbolos. 

Temos sucessões de símbolos que são aleatórias, os símbolos não têm 
qualquer ligação com o anterior nem com o seguinte. Um bom exemplo deste 
tipo de códigos é o Morse, em que para obtermos a mensagem temos de ter a 
tabela ou sabe-la de cor. 

Sequentemente surgem códigos com uma ligação símbolo-letra, em que a 
sucessão é feita de uma forma lógica, na qual os símbolos surgem 
dependente da lógica e do símbolo anterior. Dentro destes códigos de 
sucessões lógicas mais frequentes são as paralelas e as segmentadas. 
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Nas sucessões paralelas, normalmente os símbolos surgem numa sucessão 
já existente sentido de rotação, sucessão alfabética, etc… Como exemplos 
temos: 

• Homógrafo, código no qual a sucessão é feita de uma forma circular, 
como se de um relógio se tratasse.  

• Correspondência alfabética, código no qual se usa a ordem do alfabeto. 
É feita uma ligação entre a letra símbolo e a letra mensagem ( Ex N=A 
e T=G, então O=B). Este tipo de código usufruir de uma característica 
que é o sentido (ex N=A e I=F, então M=B). Os dois exemplos 
percorrem a sucessão em sentidos opostos.  

  

Por fim, temos os códigos com sucessões lógicas segmentadas, este tipo de 
codificação consistem em dividir o alfabeto em pequenos grupos, e fazer com 
que o símbolo indique ao grupo e a letra dentro do grupo. O 
segmentação/divisão do alfabeto, geralmente, é feita de duas formas, usando 
as vogais ou um numero fixo ( ex 5 em 5). Existem uma infinidade de códigos 
que se podem colocar aqui, mas o que demonstra mais a base destes tipos de 
códigos é o chamado, código Chinês. Este código, em questão, é feito por 
riscos horizontais e verticais, uns correspondem ao grupo de letras e outro ao 
número da letra dentro do grupo seleccionado. 

            O mais complicado neste tipo de códigos é, através da pequena chave 
que nos é dada, descobrir como a divisão é feita e, no símbolo, o que é 
corresponde ao grupo e à letra. 

Aqui fica um ilustração acerca do texto. 
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337 Caldas da Rainha 

ROVERWAY 2009 – Iceland – OPEN UP 

     A Islândia. O Roverway. As noites 
com sol.   

     O Roverway teve início no dia 20 de 
Julho e terminou no dia 28. Mas para nós 
começou antes, muito antes. Desde o 
início do ano escutista que o clã 
desenvolveu várias actividades 
económicas para minimizar e ajudar no 
pagamento deste acampamento europeu. 
A actividade foi paga, as viagens foram 
compradas e as malas foram feitas. 
Muitas reuniões, conversas e decisões 
depois, o dia da partida para a Islândia 
chegou. A ida foi dia 16 e o regresso foi 
marcado para dia 29, deixando alguns 
dias para descobrir o país e toda a sua 
cultura. Exames nacionais concluídos, 
melhorias feitas, estágios terminados, 6 
raparigas encontraram-se pelas 18h no 
aeroporto de Lisboa do dia 16 de Julho. 
Passado o check-in, com mochilas a 
pesar entre os 15 e os 19 (sim Rita, diz 
que a culpa é da mãe), estava na hora da 
despedida. Beijos, abraços e umas 
lágrimas depois, já estavam os nossos 
cintos e anilhas a apitar, as mochilas a 
serem revistadas e a porta de embarque 
tão perto.  

 

     O avião partiu em direcção a Londres 
às 20h e a chegada foi atribulada devido 
ao mau tempo já habitual na capital 
inglesa. Os trovões viam-se ao longe e 

devemos ter andado em círculos cerca de 
meia hora. Aterradas e já com as 
mochilas às costas, estava na hora da 
primeira fotografia em Londres, que foi 
tirada por uma escoteira que tinha vindo 
no mesmo voo.  

     Bem abastecidas de comida (a Berta 
e a Rita deviam ter um ar de esfomeadas 
na viagem: a senhora ao lado delas 
comprou-lhes uma embalagem de 
Pringles!), comprámos umas garrafas de 
água e uns pacotes de leite para o 
pequeno-almoço e fomos instalar-nos. As 
mochilas formaram um forte e foi ali que 
pernoitámos, no chão do aeroporto de 
Gatwick, em cima de colchonetes, 
tapadas com casacos e de vendas nos 
olhos. Muitos escuteiros, e não só, 
faziam-nos companhia espalhados pelos 
quilómetros de aeroporto. O voo com 
destino á Islândia partia às 10h e antes 
das 8h ainda tínhamos de fardar, comer e 
arrumar o estáminé. “Good morning 
people!” gritou-nos um escoteiro logo de 
manhã. “Bom dia” respondemos nós. Na 
fila do check-in voltámos a encontrar a 
escoteira que nos fotografou e o seu 
grupo, onde estava o jovem AEP que nos 
desejou bom dia na língua da senhora 
dona majestade. Chegámos ao 12h30 à 
Islândia, depois de uma descolagem que 
nenhuma de nós se lembra devido ao 
sono que nos atacou. Estava na hora de 
trocar dinheiro, comprar bilhetes de 
autocarro e descobrir a morada do Hostel 
que tínhamos reservado. Partimos no 
FlyBus pelas 14h30, que foi parando em 
hotéis, parques de campismo e escolas; 
em cada paragem lá sai um grupo de 
escuteiros e nós lá íamos ficando, até 
chegarmos à capital, Reikjavik. Munidas 
de mapas e informações que a 
organização do Roverway entregou 
individualmente à chegada ao aeroporto, 
foi aí que descobrimos a morada do 
nosso Hostel e, de mochilas às costas, 
polares nas mãos e muito calor, partimos 
do terminal de autocarros. A zona da 
cidade onde nos encontrávamos parecia 
uma aldeia, com moradias sem muros e 
brinquedos espalhados pela relva dos 
jardins, ruas onde passavam carros de 10 
em 10 minutos e poucas pessoas a 
passear. E foi com a chegada ao Hostel 
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que tudo começou. Um quarto numa 
cave, com camas em diferentes divisões 
e não num quarto partilhado como 
pedimos, com chuveiro ao lado do 
microondas e o restante equipamento 
sanitário na porta em frente, com o 
pedreiro ainda a trabalhar nas torneiras: 
um cenário que em nada se parecia com 
as fotografias do site. Falámos com o 
proprietário e explicámos a situação; ou 
nos davam algo melhor ou nos davam o 
que já tínhamos pago e íamos embora. 
Decidimos pela segunda opção e 
acabámos às 17h sem sítio onde ficar, 
petiscando o pouco que nos sobrava das 
refeições dos paizinhos. Percorremos 
muitos hostels na zona mas estes ou 
eram demasiado caros ou já estavam 
ocupados. Enquanto umas ficaram junto 
às mochilas, outras procuravam sítios em 
vão. Acabámos por ir ter ao posto de 
turismo, onde conhecemos 3 AEP de 
Carcavelos que nos contaram que 
estavam num parque de campismo fora 
de Reykjavik, para onde era possível ir de 
autocarro e onde se pagava muito pouco 
por cada noite (duas noites foram 5�). A 
Rita e a Adriana foram ter connosco a 
contar esta novidade, pegámos nas 
mochilas e, quando voltámos ao posto de 
turismo para irmos com eles, tinham 
sumido. “Grande tampa” pensámos nós. 
Até o número de telemóvel tinham 
gravado mal! Sabíamos qual era a 
paragem e foi para lá que nos dirigimos 
por volta das 20h. Esperámos o autocarro 
número 1, onde o motorista não percebia 
inglês, o que teria sido uma confusão 
com os pagamentos não fosse um rapaz 
islandês que nos ajudou. Ajudou a entrar 
e a sair na paragem certa, indicando-nos 
o caminho. Mas íamos nós muito bem a 
ver a paisagem envolvente quando a 
Adriana desata a gritar “Olha os gajos, 
olha os gajos!” E lá iam os escoteiros do 
posto de turismo de sacos de compras na 
mão num local que nada tinha a ver com 
um parque de campismo. Saímos a correr 
do autocarro com o jovem islandês a 
olhar perplexo para 6 raparigas a correr 
de mochilas de campismo às costas em 
direcção a umas vivendas. “E se não são 
eles?” pensávamos nós. A Adriana e a 
Rita largaram tudo e correram 

desalmadas atrás de 3 jovens que 
andavam calmamente. Afinal eram eles, 
ufa! Ainda hoje devem gozar connosco 
por causa dessa corrida disparada de um 
autocarro. O parque de campismo de 
Hafnarfjordur tinha todas as condições: 
casas de banho limpas, chuveiro de água 
quente, cozinha equipada e à disposição 
dos campistas (neste caso, escuteiros, 
que ocupavam todos os recantos deste 
sítio maravilhoso), muito espaço para 
tendas. Instalámo-nos, montámos as 
tendas que trazíamos divididas pelas 
mochilas, tomámos um banho e jantámos 
o que tínhamos comprado num 
supermercado: pão de forma, atum e 
tomate. Aqui voltámos a encontrar a 
escoteira que nos fotografou em Londres, 
o rapaz que nos tinha cumprimentado de 
manhã e o seu grupo. Conversámos com 
eles e descobrimos que eram a junção de 
vários grupos AEP – 3 raparigas de 
Sintra, 3 rapazes do Algarve e um chefe e 
ainda vinham 2 rapazes de Benfica no dia 
20. A noite foi passada a jogar cartas com 
os jovens que se tinham pisgado do posto 
de turismo e o sol da meia-noite foi um 
pretexto para a primeira foto de grupo 
nocturna, com um céu limpo, que parece 
a foz pelas 17h. Um primeiro dia 
atribulado não foi? 

     Dia 18 acordámos cedo, a suar por 
todos os poros do corpo! Um sol radiante, 
um calor imenso e nós com mochilas 
cheias de polares, luvas, gorros e 
cachecóis! Vestimos uma t-shirt e 
decidimos que queríamos conhecer 
Reykjavik, como já tínhamos falado antes 
de partirmos. Os AEP de Carcavelos (que 
já têm nome: Tomás, Henrique e Miguel) 
queriam subir uma montanha, mas nós, 
meninas, não nos queríamos cansar e tal. 
Éramos seis e eles três, juntámos o útil 
ao agradável (não façam juízos de valor 
antes de lerem a continuação): alugámos 
um carro. Um não, dois carros, dois 
�������� 	
��. Autocarro número 1, 
posto de turismo para pedir os carros e lá 
foram a Rita e o Tomás buscá-los. 
Comprámos o almoço, encontrámo-nos 
numa bomba de gasolina e partimos em 
direcção a Pingvellir, Geyser, Gullfoss, 
Porlákshofn (esta última foi sem querer, 
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eram 21h e foi consequência de um mau 
desvio de rota). O dia passou-se a andar 
de carro, a fotografar a natureza que nos 
envolvia, a ver e a cheirar e a sentir a 
Islândia à nossa frente, a viver os postais 
que nos tiram a respiração, a conhecer 
mundos escondidos no meio das rochas. 
Vivemos muito, conhecemos muito, torna-
se difícil expressar tanto em palavras. Foi 
a chuva, foi o sol, as fotografias, as 
conversas animadas, a rádio islandesa, a 
beleza da paisagem e muitos quilómetros 
percorridos. Eram quase 22h quando 
chegámos a Reykjavik, onde procurámos 
um sítio bom e barato para jantar. 
Acabámos por conhecer uns portugueses 
e descobrir que lá só se pode entrar em 
bares aos 21 (para elas) e aos 22 (para 
eles). Depois de darmos a volta às ruas à 
procura do tal sítio bom e barato, 
indicaram-nos o “American Style”, onde 
jantámos um grande hambúrguer, com 
batatas fritas caseiras e coca-cola à 
descrição. Ainda fomos até um bar mas 
era 1h30 e já estávamos no parque para 
acordarmos cedo no dia seguinte e 
aproveitarmos ao máximo as 24horas de 
aluguer. Perguntámos à organização do 
parque de campismo onde era a praia de 
água quente mais próxima e foi para lá 
que nos dirigimos bem cedo. Mas água 
quente nem vê-la! Água fria e, na areia, 
um tanque e uma piscina vazios. 
Comemos, jogámos cartas, apareceram 
outros escuteiros e já passava das 11h 
quando o tanque e a piscina se encheram 
com água a cheirar a enxofre. E foi para 
lá que fomos chapinhar. Entregámos os 
carros no terminal às 12h45 e almoçámos 
num restaurante de lá o pior buffet da 
nossa vida. A tarde foi passada por 
Reykjavik, num parque e a comprar os 
souvenirs pelas ruas da capital. Os 
nossos amigos foram mais cedo para 
Hafnarfjordur e, quando lá chegámos, 
tínhamos a mesa posta e dois tabuleiros 
com lombo de porco e batata cozida à 
nossa espera! Obrigada pelo jantar 
rapazes! Eram já 21h do dia 19 e a 
cerimónia de abertura do Roverway era 
no dia seguinte de manhã na 
Universidade. Passámos a noite ainda no 
parque, onde apenas ficaram pessoas 
cujos autocarros das respectivas jornadas 

passavam a buscar de manhã. Para se 
compreender os próximos dias, 
explicamos já o funcionamento do 
Roverway: 5 dias em jornada, com uma 
tribo de cerca de 50 pessoas, onde se 
juntam clãs de diferentes países; 4 dias 
num parque de campismo com todas as 
tribos a conviver, fazer workshops, 
debater temas.  

     Assim, no dia 20, o autocarro da 
nossa jornada – REY03 Mountain Range 
Romance – apanhou-nos em frente ao 
parque de campismo de Hafnarfjordur. Lá 
dentro estava a Sílvia, que nos ia 
acompanhar nesta aventura a partir 
daqui. De todos os nossos companheiros 
de jornada, só faltávamos nós, os 
portugueses, e os italianos, que tinham 
estado no mesmo parque que nós. Além 
destes, tivemos connosco franceses, 
ingleses, luxemburgueses, eslovenos e 
suecos. E os nossos chefes de tribo, o 
Jóhann, islandês, e a Tina, belga. 
Chegados à universidade, juntámo-nos 
ao grupo de portugueses que faziam a 
festa na primeira e segunda fila. As 
entidades falaram, as bandeiras 
desfilaram e nós gritámos, reconhecemos 
algumas pessoas e tirámos fotografias 
com o contingente português. Partimos 
em direcção à nossa jornada de 
autocarro e, quando chegámos (não 
sabemos quanto tempo depois porque o 
sono voltou a atacar), olhámos em volta e 
só vimos montanhas. Montanhas, um rio 
e uma casa no meio do vale. 
Descarregámos as mochilas e levámo-las 
para perto da casa que víamos ao longe, 
depois do rio. Depois a comida e 
almoçamos pelo alpendre da casa. Os 
chefes dos vários clãs reuniram-se e 
dividiram grupos de trabalho. Os grupos 
eram constituídos por pessoas das 
diversas nacionalidades e todos os dias 
rodavam, existindo diariamente um grupo 
responsável pela comida, outro pela água 
(a casa não era canalizada, toda a água 
utilizada era do rio, fosse para cozinhar, 
beber, lavar roupa ou despejar detritos 
sanita abaixo), outro pela limpeza e outro 
pelo tempo livre. Tendas montadas uns 
metros abaixo da casa, que apenas 
servia de espaço comum, jantámos e 
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ficamos por lá a jogar cartas. A nossa 
jornada não era puxada, tínhamos noção 
disso. Em sete pessoas, 3 tinham 
escoliose dupla e era melhor não nos 
pormos em aventuras de mochilas às 
costas. Assim, a Mountain Range 
Romance era uma jornada acessível, que 
passava pela caminhada a uma cascata, 
serviço comunitário e subida a uma 
montanha.  

     Portanto, no dia 21, acordámos cedo, 
tomámos o pequeno-almoço, 
previamente preparado pelo grupo 
responsável pela comida, fizemos umas 
sandes para o almoço e partimos até uma 
cascata. Estava sol, mas um ventinho 
sempre frio, que nos acompanhou até à 
cascata. Pelo caminho passámos por 
uma quinta com cavalos, que andaram ao 
nosso lado durante uns metros. A 
paisagem era totalmente verde, com 
montanhas ao longe e nenhum vestígio 
de população perto. Chegados à cascata, 
tirámos as sandes das malas e 
almoçámos. Enchemos as garrafas de 
água, tirámos fotografias e demos uns 
mergulhos. E sim, apanhámos um banho 
de sol na Islândia! Só quando partimos de 
novo para campo, desta vez por outro 
lado, cortando caminho por entre 
arbustos e passando pequenos vales, é 
que nos apercebemos da localização da 
cascata que nos refrescou essa tarde: 
cavada entre rochas, era um buraco no 
meio dessa planície que agora 
atravessávamos, rasgando o chão e 
formando um riacho mais à frente. Quase 
em campo, tivemos oportunidade de 
desfrutar de uma vista sobre a casa, as 
tendas e o rio lá bem em baixo desse 
monte onde nos encontrávamos e um 
pouco mais ao lado mas muito longe via-
se Reykjavik, com o sol a brilhar nos rios 
que para lá seguiam. Nessa noite fizemos 
uma fogueira e aprendemos novas 
músicas e danças dos diversos países, o 
que tornou o ambiente entre todos mais 
amigável e acolhedor. Além disso, cada 
clã pode apresentar um pouco o seu país. 
Já era tarde quando nos fomos deitar 
mas ninguém se apercebera disso, tal era 
a claridade do céu. 

 

     Dia 22 foi um dia passado em serviço. 
Procedeu-se à construção de novas 
escadas de acesso à casa, limpeza do 
espaço envolvente e do telhado, que teve 
de ser raspado para se pintar de novo, e 
à colocação de sementes pelas zonas 
sem plantas. Quando o trabalho ficou 
concluído, fomos de autocarro até umas 
piscinas municipais: uma piscina normal, 
uma até 40 graus e outra até 44 graus. Já 
de banhos tomados, era hora de voltar 
até campo. Nessa noite ficou decidido 
que nos íamos deitar cedo, visto que no 
dia seguinte íamos fazer a subida à 
montanha, caso o tempo o permitisse.  

     Dia 23 acordámos e o dia estava 
ventoso, não víamos o topo da montanha 
que íamos subir e o vento fez as tendas 
abanarem a noite toda. Decidiu-se que 
não íamos subir a montanha, que à tarde 
íamos seguir o curso do rio e ficar por lá. 
Antes de partirmos, explicámos ao nosso 
chefe de tribo que não achávamos muito 
boa ideia sairmos dali porque o vento 
estava forte e as tendas não estavam 
todas bem seguras. A verdade é que a 
resposta foi torta e acabámos por ir. O 
caminho pelo rio foi feito a saltar de pedra 
em pedra, de margem em margem, até 
uma zona plana com relva, onde 
almoçamos e jogámos alguns jogos que 
os italianos nos ensinaram, 
proporcionando-nos uma tarde bastante 
divertida. A ida até campo ficou marcada 
pelo pé da Marta que escorregou numa 
pedra, fazendo com que ela caísse ao rio. 
“Só tenho estes sapatos, só tenho estes 
sapatos” dizia ela, encharcada da cintura 
para baixo. “Eu empresto-te uns quando 
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chegarmos à tenda Marta” dizia-lhe a 
Berta. Mas antes de chegarmos às 
tendas, ainda perto da ponte sobre o rio, 
vimos uma tenda toda desmontada. Tinha 
sido trazida pelo vento; arrancada pelas 
espias, tinha voado até ali, com todos os 
pertences dos italianos lá dentro. Fomos 
ver como estavam as nossas: de pé, 
assim como as dos suecos. Todas as 
outras estavam para baixo, com 
tripartidos partidos ou tinham voado para 
longe. Ajudámos todos a arrumarem tudo 
o que se tinha espalhado pela relva, a 
unir tripartidos (obrigado João por nos 
teres lembrado da fita-cola!) e a levar 
mochilas, sacos-cama e colchonetes até 
à casa, onde iam ficar. Nós mantivemo-
nos nas nossas tendas, apesar da 
insistência do chefe de tribo. Embora a 
tenda tivesse voado, a roupa estivesse 
espalhada alguns metros e a tenda 
estivesse descosida nas espias, os 
italianos cumpriram o prometido e 
fizeram-nos o jantar: uma pasta fabulosa 
com muita salada a acompanhar! 

     Foi nestes dias em jornada, sozinhos 
num vale escondido da Islândia, com 
recursos alimentares contabilizados para 
os 5 dias e a conviver com pessoas que 
pertencem a outras culturas, que nos 
apercebemos das diferenças existentes 
na vivência do escutismo. Cada grupo 
tem a sua metodologia de trabalho e foi 
em conjunto que 50 pessoas se 
adaptaram a diferentes escuteiros, 
diferentes pessoas, diferentes educações 
e formas de estar. 

     O dia 24 era o último dia em jornada e 
a manhã foi ocupada a arrumar mochilas, 
desmontar tendas, limpar a casa, levar 
tudo para a outra margem e esperar pelo 
autocarro, que nos levou outra vez a 
umas piscinas municipais. Estas eram 
maiores e tinham escorregas, o que 
alegrou todos os grupos, que se 
divertiram a tarde toda a descer de todas 
as maneiras aquelas tubos amarelos e 
laranjas. Umas chapas depois, alguma 
água engolida e alguns joelhos esfolados 
ditaram o fim desta jornada. Seguimos 
para Althingi, para o lago Úlfljótsvatn, um 

centro escutista que iria receber o 
Roverway. A primeira visita aos nossos 
ouvidos, nariz, pestanas e boca não foi 
bem-vinda: milhares de mosquitos 
passeavam à nossa volta e deliciavam-se 
em morrer em sítios estratégicos da 
nossa cara. Foi então que encontrámos o 
Miguel, com uma solução perfeita para 
estes bichinhos que nos iam atormentar 
tantos dias: uma rede na cabeça, que o 
protegia de todos os mosquitos que 
passeavam à nossa volta. Fomos até ao 
nosso local de acampamento, em Loki 
Shire (havia mais cinco shires: Odin, 
Thor, Baldur, Freyja e Sif), onde íamos 
ficar com a nossa jornada e outros grupos 
de várias jornadas. Montámos as nossas 
tendas e fomos para a cerimónia de 
abertura destes dias em Althingi, onde 
nos demos conta da quantidade de 
escuteiros que se encontravam no 
Roverway! Cerca de 3000, sendo que 
portugueses éramos 275, o segundo 
maior contingente no RW, e espanhóis 
cerca de 600, o maior contingente 
presente. Ouvimos de novo a música 
oficial da actividade, voltaram a falar a 
Chefe dos Icelandic Boys and Girl Scout 
Association e a Chefe do Roverway. 
Estas deram-nos uma tarefa: distribuíram 
baralhos de cartas pelas jornadas, cada 
pessoa devia ter uma carta e encontrar 
alguém em Althingi com uma igual, 
estabelecendo alguma conversa com 
essa pessoa. Nessa noite ainda andámos 
a conhecer o campo – é o Rover Way, é 
a Islândia, dormimos outro dia – e todos 
os espaços que existiam por lá, a ver as 
pessoas e a conversar com algumas 
delas sobre os dias das suas jornadas.  

     No dia 25 começaram os workshops, 
divididos por diversas Villages. Passámos 
a manhã na Sport Village, onde existiam 
percursos em equipa, paintball, escalada, 
frisbi, volei, futebol (na lama), etc. Á tarde 
fomos até à Viking Village: fizemos 
utensílios em madeira, vimos a salga do 
peixe, fizemos pipocas, havia técnica de 
ferro fundido, trabalhos em couro, fogo à 
moda antiga. A noite houve “fogo 
conselho” nos diferentes shires, com 
cada jornada a aprsentar uma música ou 
peça. Ainda houve tempo para convívio, 
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se possível num dos muitos cafés 
espalhados pelo recinto. O trampolim, a 
fogueira perto e o local, mais longe de 
campo, faziam da PSST Village – 
afterhours com chocolate quente e 
waffles – o sítio ideal para se terminar a 
noite. 

     Dia 26 tivemos às 8h, num local 
magnífico perto do lago, a missa católica 
dada por três padres: um francês, um 
italiano com a mania que aquilo era tudo 
dele e um português da Sertã que foi 
desprezado pelo anterior. Depois da 
missa fomos até à Artyparty Village, onde 
se podia fazer música através de objectos 
do dia-a-dia, pinturas faciais, “pescoçais” 
e “braçais”, anilhas, porta-chaves e 
coisas do género. O bilhete deste dia 
servia para bebermos um batido à borla, 
mas nunca mais nos esqueceremos do 
sabor HORRIVEL que eles tinham… À 
tarde foi o Carnival Day, onde todos os 
países mostravam algo de si. Portugal 
tinha pataniscas de bacalhau, arroz doce, 
serigrafia para a actividade ficar marcada 
numa t-shirt e galos de Barcelos prontos 
a serem pintados. Itália tinha massa e 
pizza, França tinha crepes, a Irlanda 
danças e trajes tradicionais, a Grécia 
pedras e jogos de cultura (a Rita ainda 
ganhou um porta-chaves feito pelo 
Tomás!), os chineses tinham folhas de 
arroz e símbolos, a Suiça tinha o queijo, a 
Alemanha as salsichas e por aí fora. Foi 
dado a cada pessoa pedaços de papel 
que correspondiam a algum dinheiro, 
para podermos gastar em pequenas 
coisas: comida, jogos, lembranças. A 
Marta e a Joana ainda ganharam uma t-
shirt belga, a Rita ainda fez um festão 
com o Tomás na tenda negra enquanto 
ouviam música num mp3 (e se a música 
era boa… ficámos ambos a conhecer 
coisas novas). Havia também a tenda 
europeia e uma outra que sensibilizava 
para a violência doméstica, raptos, 
trabalho infantil, etc, e o papel do 
escuteiro em tal. Á noite houve uma 
festaça com música digna de Greenhill ou 
Solar da Paz! Toda a gente dançou, 
conviveu e sorriu durante horas no 
recinto. 

     No dia seguinte, enquanto a Rita e a 
Sílvia foram tratar dos pagamentos e 
afins, houve Environmental Village, 
caracterizada pelo bálsamo caseiro feito 
com plantas frescas, cremes, trabalhos 
manuais através de reciclagem e pilhas, 
por materiais orgânicos, etc. De tarde 
passámos pela PSST Village que ficou 
marcada pelos debates, experiências 
científicas e pelo blind caffe, que até hoje 
nos surpreendeu muito. Á noite 
novamente festa, desta vez até mais 
tarde e com banda ao vivo. E, além disso, 
umas moças muito queridas fizeram a 
sua caminheira estúpida chorar que nem 
uma maria madalena. Choros à parte, 
caminheiros a chamar determinadas 
rovers ao palco à parte também, toda a 
gente dançou e conviveu como nunca 
antes. Depois dirigimo-nos para a PSST 
Village, onde os tugas decidiram que a 
música não estava boa e ligaram o 
megafone ao telemóvel, contagiando 
todos os que lá se encontravam com 
grandes êxitos de Quim Barreiros e 
Buraca Som Sistema. O bom da questão 
é que toda a gente adorou! 

     Dia 28 foi um dia muito estranho e 
triste. Depois do pequeno-almoço 
despedimo-nos da nossa jornada num 
abraço gigante, já envolto de emoção, e 
seguimos para a cerimónia de 
encerramento. Voltámos a ver o Ben a 
correr, a Cristina e o Zé e darem um 
“bacalhau” à chefa islandesa, a ouvir “two 
bottles of wine” em vez de “two double-o 
nine” novamente e pela n-ésima vez (da 
música do Roverway). Depois disso veio 
a foto de contingente, a foto do Oeste, a 
foto das Caldas, as palavras da Cristina e 
a malta que não foi à figueira assinou o 
“lençol plástico”. Voltámos para campo e 
os luxemburgueses foram os primeiros a 
ir embora. Almoçou-se, desmontaram-se 
as tendas, despediu-se do 
Tomás/Henrique/Miguel que ainda iam 
laurear a pevide mais 5 dias, fizeram-se 
mais algumas brincadeiras e toca a 
dormir novamente, mesmo por cima das 
mochilas ali na relva. Acabámos por 
acordar depois da hora da sesta, 
instalámo-nos na tenda onde foi a 
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Artyparty Village e, umas sandes e 
cartadas depois voltámos a dormir. Neste 
espaço, que antes fora um café, 
encontravam-se agora aqueles que 
tinham autocarro para Keflavik mais 
tarde. Já nos tínhamos pseudo-despedido 
dos italianos, eslovenos e francius.  

     Às 3 da manhã, com umas valentes 
dores de garganta, cansaço e dores por 
tudo quanto era sítio, apanhámos o 
autocarro em direcção a Keflavik, para o 
aeroporto. Bem tentámos manter os olhos 
abertos, mas tornou-se impossível. Avião 
com uma hora de atraso – a Rita pregou 
peta à mãe a dizer que tínhamos perdido 
o avião e ainda levou nas orelhas -, 
souvenirs, pequenos almoços de cereais 
com leitinho partilhado a 5 metros da 
porta de embarque, a Rita a ser 
apanhada com um pepino tão grande na 
mala (nunca comemos tanto pepino na 
vida e ainda decidimos trazer um para 
petiscar na viagem) que só faltou o 
senhor que revistava as malas corar! Lá 
apanhámos novamente as hospedeiras a 
fazerem aqueles gestos giros tipo disco 
anos 80 e o sono voltou a atacar: 
dormimos a viagem toda. Chegamos a 
Londres à hora de almoço, vamos buscar 
as mochilas, almoçamos no Burguer King 
com tugas a dominar (nós e AEP de 
Faro/Sintra/Benfica + o Zé de Carcavelos 
infiltrado). Despedimo-nos desse mesmo 
pessoal e uns olhos-rasos-de-lágrimas 
depois apanhámos o segundo voo. 
Chegadas a Lisboa, estivemos uma hora 
à espera da mala da Berta e só depois 
vimos finalmente os papás. Novamente 
choramos que nem umas marias 
madalenas, despedimo-nos e vamos 
cada uma para sua casinha, para o sol 
das Caldas da Rainha. Mas as saudades 
já eram tantas que dois dias depois já 
estávamos no Pópulos a beber cafés e 
morfar gelados, enquanto víamos todas 
juntas as fotografias do nosso Roverway. 

 

     Por muito que se repitam as palavras, 
que se descrevam estes dias em páginas 
e páginas, muito fica por dizer, muito fica 
connosco. Foram seis raparigas, 14 dias 
longe, 24h sobre 24h juntas. João, 
falhaste a parte do “não se zanguem 
(muito)” porque não nos zangamos vez 
nenhuma. Obrigada a todos os que 
durante o ano nos ajudaram a concretizar 
esta viagem. 

 

1007 – Alguber 

 Foi no dia 2 de Agosto que o 
Agrupamento 1007 de Alguber terminou 
as suas actividades do Ano escutista 
2008/09. E nada melhor do que terminar 
em grande no Acampamento de 
Agrupamento. 

O ACAGRUP 2009, que teve como 
imaginário a vida de S.Nuno de Sta 
Maria, teve a duração de 5 dias e foi 
vivido sempre dentro de um ideal de vida 
na Idade Média. 

! ��������������

����AAAA����



 

Os nossos rapazes puderam fazer o 
barro onde elaboraram a loiça para ser 
usada na ceia medieval, tendo tido esta 
também um contexto diferente onde, à 
medida que se terminava a refeição, o 
mestre-de-cerimónias ia chamando à 
presença de Sua Majestade, o Rei, 
diversos intervenientes para darem início 
à animação da noite. 

  

O Acagrup foi realizado no Campo 
Escutista do Agrupamento 1103 de Sto. 
Isidoro, que vivamente aconselhamos, 
pois tem uma disposição diferente do que 
estamos habituados, mas agradável. 
Depois do campo montado, pudémos 
verificar que se torna bastante prático e 
útil. 

Neste Acagrup, devemos realçar o 
empenho de todos, desde o chefe mais 
velho ao lobito mais novo, onde a entrega 
e o empenho foram cruciais para o 
sucesso da actividade. Nada ficou por 
fazer. Até os Pais deram o exemplo 
porque para participar com os filhos e a 
convite destes na ceia medieval, 
trouxeram sacas de serapilheira e 
vestiram-se a rigor. 

 

 

O que mais nos entusiasmou, foi mesmo 
a forma como decorreu todo o 
acampamento, o que demonstrou que o 
Agrupamento de Alguber, mesmo sendo 
pequenino, consegue fazer coisas 
grandes e que continua vivo. As fotos 
ilustram bem este convívio. 

Fomos recebidos de forma exemplar pelo 
Agrupamento de Sto Isidoro ao qual 
agradecemos tudo o que fez por nós. 

  

Mais um ano que acabou e nos deixou 
saudades, o que nos faz pensar que no 
ano que aí vem vamos ter grandes 
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novidades e decerto muita alegria e 
histórias para contar. 

 Chefe Águia Real 

(Nuno Trindade) 

 

1188 – Milharado 

  

Vive o Momento… 

  

Na semana de 1 a 7 de Agosto de 2009 
os pioneiros do Agrupamento 1188 – 
Milharado realizaram o seu 
empreendimento final, com o tema 
“Ducktales – O Tesouro da Lâmpada 
Perdida”, em Apúlia (Braga) juntamente 
com alguns elementos da IV Secção. 

  

A actividade iniciou-se com a reunião de 
todos os elementos na sede dos 
escuteiros prontos para começar a 
viagem até Braga. Aquando da chegada 
ao local já referenciado realizámos os 
procedimentos normais, 
descarregamento do material e dos paus 
que serviriam para a construção da “caixa 
forte”, local onde dormíamos, comíamos 
e cozinhávamos, sendo este o nome 
dado devido à temática deste 

acampamento. Esta construção foi 
realizada em pouco mais de um dia, para 
que no domingo, dia 2, houvesse tempo 
para participarmos na eucaristia. 

Na segunda-feira tivemos “o dia radical” 
onde realizámos: slide, rappel, tiro com 
zarabatana, arco e flecha, paintball e 
roadbook. 

  

Os restantes dias deste empreendimento 
foram preenchidos com muitas 
actividades, desde raid do campo até Vila 
Praia de Âncora, com realização de 
serviço na Paróquia de Nossa Senhora 
de Fátima em Viana do Castelo, Jogo de 
Vila Cultural no Porto, Jogo Bíblico em 
Guimarães e Jogo de Villas no Bom 
Jesus de Braga e no Sameiro, Pista de 
Obstáculos na Escola Prática de Serviços 
na Póvoa do Varzim, Jogos de Praia, 
para de alguma forma recuperarmos 
algumas energias, Actividade de Equipa e 
Fogo de Conselho, para brincarmos com 
situações vividas ao longo do ano e em 
acampamento. Para estarmos 
preparados para voltar para casa fizemos 
as desmontagens, com calma, para que, 
aquele que seria o último acampamento 
de alguns enquanto pioneiros pudesse 
durar mais um segundo somado a tantos 
outros já ganhos em conversas, 
brincadeiras e despedidas, mas tudo em 
ambiente de alegria. 
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E assim acabou mais um 
empreendimento que declarava 
terminado mais um ano escutista cheio 
de dinamismo. Mas mais importante do 
que noticiar alguma actividade realizada é 
ter a hipótese de vivê-la, pois a 
capacidade descritiva é incompatível com 
a vivência. 

Com esta notícia foi-me dada a 
oportunidade de testemunhar a minha 
caminhada nos pioneiros ao longo destes 
4 anos. Digo com toda a firmeza que esta 
secção nos ajuda a evoluir pessoalmente 
e em grupo, preparando-nos para um 
futuro que se adivinha turbulento e 
tentando ultrapassar todos os obstáculos 
que se coloquem no nosso caminho, 
tentando ser o “vaso novo” aos olhos de 
Deus. 

Nesta secção normalmente as idades 
encontram-se entre os 15 e os 18 anos, 
situação esta, que faz com que, se 
encontrem diversidades de opiniões, 
experiências, maturidades, 
responsabilidades e casos vividos, 
remetendo esta enumeração para a 
partilha vivida em equipa e em grupo. 

Com base na máxima Horaciana, Carpe 
diem, ‘vive o momento’, ano após ano 
tentei realizar as mais variadíssimas 
actividades aproveitando cada uma ao 
máximo. 

  

E para que não restem dúvidas, ser 
escuteiro não é apenas isto, ser escuteiro 

é nada, ser escuteiro é tudo, no fundo, 
ser escuteiro é ser nada que é tudo, é 
sentir tudo de todas as maneiras. 

            Para todos os escuteiros e “não-
escuteiros”, tal como Baden Powell, o 
fundador do escutismo afirmou: “Deixe o 
mundo um pouco melhor do que 
encontrou”.  

Manuel Martins 
King Pastor 

Equipa Martin Luther King 
 

1279 – Ponte do Rol 

Para terminar em grande o ano escutista 
que agora terminou, nós, o Grupo 
Pioneiro 145 do Agrupamento 1279 – 
Ponte do Rol, decidimos voar até aos 
Açores, mais propriamente à Ilha de S. 
Miguel, com o objectivo de vivermos uma 
actividade única e inesquecível para 
todos. Assim, entre os dias 31 de Julho e 
8 de Agosto, estivemos acantonados nas 
sedes dos Agrupamentos de Povoação e 
de Capelas. 

A partida do Aeroporto da Portela 
(Lisboa), no dia 31 de Julho, no voo das 
8h05, com destino a Ponta Delgada, foi 
aguardada por todos com grande 
ansiedade e expectativa. Afinal este seria 
para alguns o baptismo de voo de avião. 
Chegados a Ponta Delgada, e após uma 
longa viagem de 2h de curvas e 
contracurvas com paisagens fabulosas 
repletas de hortênsias e de vacas, 
chegámos à vila de Povoação. 

Durante quatro dias bastante 
intensamente vividos, andámos pelos 
concelhos de Povoação e de Vila Franca 
do Campo, em que visitámos Ribeira 
Quente, o Mini-Zoo de Povoação, a 
Lagoa das Furnas, o Parque “Terra 
Nostra” e o Ilhéu de Vila Franca do 
Campo, onde nadámos até cansar e nem 
a canoagem nos escapou. Ainda 
realizámos alguns passeios pedestres, 
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participámos na eucaristia dominical em 
Povoação e fizemos jogos e actividades 
muito variadas, onde a areia negra e o 
mar estiveram sempre presentes! 

  

No dia 5 de Agosto foi a vez de rumarmos 
até ao Noroeste da Ilha, mais 
propriamente até à vila de Capelas. Aqui, 
no concelho de Ponta Delgada, visitámos 
a Lagoa das Sete Cidades, a vila de 
Mosteiros, as piscinas naturais de 
Capelas e fizemos um jogo de vila em 
Ponta Delgada. Durante estes dias em 
Capelas, estivemos acantonados com 
outro Grupo Pioneiro da Região de 
Braga, que muito nos divertiu e animou. 

Finalmente, no dia 8 de Agosto 
regressámos ao Continente. Na bagagem 
trouxemos muitas histórias e aventuras 
divertidas, um Grupo Pioneiro mais unido, 
muitas recordações de mil e uma 
paisagens inesquecíveis e muitos amigos 
novos (escuteiros e não só). Foi 
realmente uma actividade diferente, mas 
muito marcante. Para alguns elementos, 
foi a actividade de despedida da IIIª 
Secção, porque para o próximo ano vai 
abrir a IVª Secção no 1279. 

Resta-nos agradecer a todas as pessoas 
que contribuíram para que esta actividade 
fosse possível. Um especial 
agradecimento aos Agrupamentos de 
Povoação e de Capelas, que gentilmente 
nos cederam as suas sedes, aos chefes 
que nos acompanharam, a todos os pais, 
aos Pioneiros que não puderam ir, mas 
que nunca foram esquecidos durante a 
actividade e a toda a comunidade em 
geral. 

 Ana Inês Santos 

 

. 
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O Agrupamento 1183 da Silveira, foi fundado no dia 29 de Outubro de 2000, e desde 
logo sentiu a necessidade de informar a comunidade local das várias 
actividades que eram realizadas. Assim nasceu o Sempre Alerta, o “jornal” 
do Agrupamento, uma publicação periodica. A 1ª Edição “saiu para a rua” no 
final do ano 2001, em formato A5 e tipo fotocópia . 

 

Até à data, já se contam 24 publicações, tendo estas, ao longo dos vários 
anos sofrido algumas alterações gráficas. 

 

Desde sempre todo o conteúdo do Sempre Alerta é fruto dos pequenos 
“repórteres” do agrupamento, muitos até, já adquiriram a respectiva insígnia 
de competência, pela participação activa no espaço da secção. Também 
desde sempre várias empresas locais se juntaram ao Agrupamento 
financiando o Jornal, ajudando deste modo o 1183 angariar alguns fundos. 

A grande mudança no visual gráfico aconteceu no ano 2007, aliada às 
comemorações do Centenário do Escutismo.EE A 18ª edição surgiu 
rejuvenescida, completamente colorida e com novas rubricas: À Escuta… A 
Palavra do Assistente… À descoberta do Escutismo… No covil dos 
Lobitos… Na Cabana dos Exploradores… No Abrigo dos Pioneiros… Na 
Base dos Caminheiros… Cantando Caminhamos… Reza Connosco… 
Programando… Passatempos…  
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Assim, Sempre Alerta e sempre a tentar divulgar um pouco do Escutismo na 
nossa Comunidade e a todos os que têm oportunidade de folhear este meio 
de comunicação, cá vai o 1183 deixando alguma história… 

 

Até à proxima, com mais noticias e novidades. 

Agrupamento 1183-Silveira 
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- Ponte do Rol - 

 Festival Escutista do Oeste 

  

“Escutismo, 100 anos – Celebrar o 
presente, rasgando o futuro”, foi o tema 
escolhido pelo Núcleo para celebrar o 
Centenário, com a realização do Festival 
Escutista do Oeste em Alcobaça, no último 
fim-de-semana de Maio. 

Estiveram presentes 29 Agrupamentos, 
a quase totalidade dos Agrupamentos do 
Núcleo do oeste.   

Do 1279, estiveram presentes mais de 90% dos seus efectivos, com 
participação activa das suas 3 secções.  

  

 Acampamento de Verão – EXPO-PIO 

 O Grupo Explorador 151 – S Timóteo e o Grupo Pioneiro 145 – S. 
Gonçalo de Lagos, realizaram um acampamento de verão, EXPO-PIO, na 
Lagoa de Óbidos de 03 a 05 de Agosto de 2007. 

Cada secção tinha as suas 
actividades, embora Abertura de 
Campo, Fogo de Conselho, 
Celebração Eucarística e 
Encerramento de Campo, 
fossem vividos em comum. 

Todos os elementos 
gostaram de participar nesta 
grande actividade com os irmãos 
escutas do Oeste. 
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- Valado - 

 “Um Mar de Praias Limpas” 

  

Foi no dia 2 de Junho de 2007, que o nosso agrupamento participou 
mais uma vez na acção “Um mar de praias limpas”. Trata-se de uma 
iniciativa da Região de Turismo Leiria – Fátima, onde é nossa tarefa 
preparar uma das praias não vigiadas do nosso concelho para a época 
balnear. 

É um dia na praia diferente e muito divertido!  

 

 “Festival escutista do Oeste” 

 O Festival Escutista deste 
ano, foi para o nosso agrupamento 
muito importante, além de 
participarmos em força com 3 
bandos de lobitos, 2 patrulhas de 
exploradores e 1 equipa de 
pioneiros, tivemos a nossa 
primeira participação no Festival 
da Canção Escutista. Além da 
participação, é também de realçar 
que a letra, musica e todo o resto foi fruto do espírito de grupo e boa 
vontade dos nossos elementos, o que fez da nossa canção uma vencedora 
logo à partida! 
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- S. Martinho do Porto - 

  

A Frota 94 teve a sua maior 
actividade neste Verão, a participação 
no 21º JAMBOREE MUNDIAL. Após 
um ano e meio de trabalho lá 
conseguimos juntar a quantia que nos 
tínhamos proposto para conseguirmos 
neste grandiosa actividade. Não foi 
fácil, mas no dia 8 de Agosto quando 
regressamos a opinião era unânime, 

tinha valido a pena, foi a actividade das nossas vidas enquanto escuteiros. 

 

No dia 27 de Julho bem cedo lá saímos nós de São Martinho em 
direcção ao aeroporto para embarcarmos para a grande actividade. 
Chegados lá, nada melhor que sermos recebidos por uma companheiro do 
nosso Agrupamento que tinha ido para os serviços. Depois de instalados 
fomos conhecer um pouco do campo, que era enorme. Andamos 
quilómetros ao longo destes 13 dias. As cerimónias foram espectaculares, o 
tempo ajudou só chovendo na noite do dia 28 e no último dia.  

 

Ver tanto escuteiro, de tantos países com as mais diversas culturas foi 
demais. As fardas dos outros países, algumas com parecenças outras 
totalmente diferente das nossas. 
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As actividades em que participamos serviram para uma enorme troca 
de experiências com outros escuteiros. 

Aqui ficam as actividades em que participamos: Vila de 
Desenvolvimento Global; Splash (actividades naúticas); Terraville e 
Aquaville (ateliers de todos os países participantes); Trash (aproveitamento 
do lixo); Gilwell Adventure; Elements (relacionado com terra, ar, fogo e 
água) e Starburst (trabalho no parque9. 

 

A nossa tropa funcionou muito bem, não fossemos todos marítimos. As 
refeições, essas sim foram totalmente diferentes do que estamos 
habituados. Um pequeno-almoço com bacon, ovos, feijão (sim feijão), 
cereais, leite e sumo é mais do que estamos habituados. 

Ainda houve um dos nossos elementos que se lembrou de ter varicela 
durante o JAMBOREE. 

Um conselho que vos deixamos é que participem num Jamboree. Por 
muito que eu vos relate, não há palavras que exprimam o que sentimos e o 
que vivemos ao longo deste 13 dias. 

“ONE WORLD, ONE PROMISE” 
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Foi com o objectivo de promover a participação e 
interacção entre os agrupamentos do nosso núcleo que o 
Oestescutista criou este concurso, por isso mesmo 
consultem o regulamento e toca a participar! Queremos 

ficar com a caixa de correio entupida com os vossos e-mails!! 

Vamos ver qual é o agrupamento que está apto a receber o título de 
“Agrupamento+, 2009/10” e um magnífico acampamento no CEO… 

 

A equipa do Oestescutista tem disponível um ficheiro com as pontuações. 
Esse ficheiro pode ser pedido por mail (oeste.escutista@gmail.com), só não 
se encontra online por motivos técnicos que esperamos superar 
brevemente.  
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Setembro, poderia ser um mês sem actividades. Poderia, mas não é. Após 
pesquisas nos principais sites e calendários do CNE o Oestescutista indica o 
caminho a seguir… 

Exposição do CNE, Nuno Alvares Pereira   

  

Já vem desde do dia 14 de Agosto e estará aberta até 
próximo dia 27, uma exposição do CNE. Como é citado na agenda do site 
do CNE, esta exposição é uma “homenagem à figura de Nuno Álvares 
Pereira”. Esta exposição decorre aqui mesmo no nosso núcleo, na Escola 
Prática de Infantaria de Mafra. 

http://www.cne-escutismo.pt 

  

Abertura do Ano Escutista   

 

Será já em Setembro a abertura do ano escutista por parte da região. Será 
em Lisboa (oportunamente será divulgado o local exacto), no dia 25 às 
21h00. Esta cerimónia de abertura será constituída por eucaristia, 
lançamento do livro “Historia da Região” e a entrega das Insígnias e 
Diplomas do PQE. 

http://www.cnelisboa.org/ 
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Fescut: 

“ O Fescut é o Festival Nacional da Canção Escutista, 
uma actividade anual para Caminheiros”. Esta 10ª edição será de 25 a 27 de 
Setembro em Moreira da Maia – Região do Porto. 

  

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

 Conselho de Núcleo  

 

De acordo com o plano de actividades em vigor no nosso núcleo, terá lugar 
no próximo dia 27 de Setembro às 14h30 no Centro Comunitário da 
Benedita (CCB) o Conselho de Núcleo. 

  

 Dravim 

“O “Dravim” é um fim-de-semana cheio de cor e alegria na aldeia da Drave. 
Um fim-de-semana de encontro, partilha, convívio e celebração. Um marco 
de afirmação dos Caminheiros na Drave.” Será no fim de semana de 3 e 4 
de Outubro, no local magico 

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