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Um dos deveres do Chefe de Clã é formar-se e manter-se informado para melhor poder actuar junto dos Caminheiros.
Na base de tal dever encontra-se a vontade de querer fazer sempre melhor e de agir de uma forma cada vez mais 

esclarecida e responsável.
Porque nem todos os aspectos da Metodologia Educativa da IV secção são suficientemente claros, decidiu a Secretaria 

Nacional da IV secção efectuar Encontros de Chefes de Clã, de forma descentralizada, que pudessem ir de encontro às 
dificuldades sentidas. 

Tomando como base o diagnóstico efectuado ao longo de 2000, foi evidente que o aspecto menos esclarecido da 
Metodologia era o relacionado com a implementação do Projecto Pessoal de Vida e da Carta de Clã, tendo-se por isso 
decidido começar por trabalhar este tema. 

São estas "ferramentas" do desenvolvimento individual e comunitário que serão objecto de atenção nos dias 3 
(Setúbal), 4(Abrantes) e 10(Viana C.) de Fevereiro. Serão ocasiões de fixação de conceitos, partilha de experiências, 
construção de auxiliares.

Também sobre os mesmos temas e com o mesmo intuito, está em execução o 1º "Caderno do Chefe de Clã". Trata-se 
de um elemento complementar de apoio, que estará disponível em breve, e se espera possa vir a ser útil a quem tem por 
missão acompanhar os Caminheiros na sua passagem pelo Clã. Em particular, que possa contribuir para que, cada vez 
mais, essa passagem seja pensada, consciente e que traga frutos para este Mundo que nos rodeia.

A Equipa Nacional da IV Secção

Ser (In)Formado

Vai Acontecer...

3 Fev - (IN)FORMA-TE Zona Sul e Ilhas (Setúbal)

4 Fez - (IN)FORMA-TE Zona Centro (Abrantes)

10 Fev - (IN)FORMA-TE Zona Norte (Viana Castelo)

"O Caminheirsmo tem de ser um avanço progressivo para a Partida, e como tal, precisa de ser norteado por valores e 
pequenas regras que pouco a pouco vão ajudar a construir uma grande obra que é o Homem”

in Metodologia Educativa da IV secção  CNE

Passeava eu pelas ruas quando vi um letreiro: "LOJA de DEUS". Entrei. Era um anjo que atendia.
- Queria umas coisas para o Natal. O que vendem?
- Todos os dons de Deus.
- E os preços?
- Tudo de graça.
Havia jarros, frascos, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e de sabedoria...
- Por favor, eu queria muito amor de Deus, todo o seu perdão, um saco max de fé, felicidade em abundância... e a salvação eterna 

para mim, para a minha família e para os meus amigos. Tudo em tamanho big.
O anjo demorou-se um pouco e entregou-me depois um pequeníssimo embrulho que se perdia na minha mão.
- Está aqui tudo o que pedi? É tão pequenino...
- Na "Loja de Deus" - disse o anjo - não oferecemos os frutos. Apenas as sementes.

A Loja de Deus
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Foi com estas palavras da nossa chefe regional da IV, 
Eliane Venda, começava o Êxodus 2000, esta ano 
especialmente Novo, por o tema da região de Leiria ser " 
Renovar o Espírito Partilhando o Novo que há em nós!" 
Dentro deste espírito, o Êxodus foi renovado pelos 
caminheiros, no conteúdo e na estrutura.  A estrutura 
reflectiu também, grande parte das experiências vividas 
também pela região de Leiria, no Trilhos 2000.

A actividade realizou-se na Serra de Alvelos, zona de 
Oleiros, entre 26 e 30 de Dezembro e participaram cerca 
de 90 caminheiros. O tema foi "O Verde da Chama" que 

encerra a novidade 
patente no tema regional. 
As cinzas deixadas pelo 
fogo da IV secção, na sua 
caminhada,  deverão 
enriquecer o terreno para 
uma nova força verde 
que quer brotar....verde 
de nova,  verde de 
vitalidade!

A vida é feita de novidades, aventuras...enfim, algo de novo se aproxima de nós a todo o momento. Hoje espero que estejas 
pronto para embarcar nesta nova aventura, Sempre Alerta para Ser vir!

A IV secção está mais preocupada com a actualidade e 
quis debater questões como: acidentes de viação - uma 
questão de atitude (apenas)?; catástrofes naturais - a 
nossa pequenez/como agir?; programas de apoio a 
deficientes; utilização de embriões humanos para 
investigaçã científica; a corrida ás audiências - 
voyeurismo e racismo/xenofobia versus tolerância.

O Êxodus foi este ano muito mais cheio de actividades 
alternativas aos habituais longos quilómetros e tempos 
de debate, não faltando o serviço 
mas não faltou o caloroso convívio 
com a população das aldeias por 
onde andamos que sempre nos 
acolhe da melhor maneira!

Rita Andrade
(Região de Leiria)

Êxodus 2001

As cinzas deixadas 

pelo fogo da IV secção, 

na sua caminhada, 

deverão enriquecer o 

terreno para uma nova 

força verde que quer 

brotar... verde de nova, 

verde de vitalidade!

As Bem-Aventuranças
No II CAP da IV Secção da Região de Lisboa foram reunidos alguns textos, entre reflexões e pequenas orações, que 
pretendem ajudar o Caminheiro e o Chefe de Clã a viverem e partilharem estas simples mensagens de Cristo. Assim, e 
aproveitando esse espírito de partilha, aqui fica uma primeira contribuição...

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do Céu.”

A primeira bem-aventurança é um convite a ser desprendido das 
coisas, do desejo de possuir, do desejo de mandar. Não querer 
ter mais que o suficiente. Viver das coisas, mas não viver para as 
coisas. Estar sempre disponível, estar disposto a partilhar e a 
servir. Estar sempre pronto a dar e a receber.

A doação só é verdadeira quando torna feliz tanto quem dá como 
quem recebe, e quando o limite entre dar e receber desaparecer.

Quem dá, sem esperar nada em troca, tem sempre nas mãos a 
linda flor da feliz gratuidade.

O que se faz por amor nunca ficará perdido, antes, há-de 
permanecer e se multiplicar.
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O Departamento de Ambiente da Junta Regional de Coimbra, C.N.E., irá promover a realização do II Curso de Introdução à 
Espeleologia, que se insere no âmbito da Formação Complementar. Esta iniciativa deve-se ao elevado interesse que os 
elementos da nossa associação tem demonstrado pela realização de actividades de natureza espeleológica, e por muitas vezes 
as realizarem de forma incorrecta e insegura. Com este curso pretende-se essencialmente transmitir aos participantes as noções 
necessárias para a prática da espeleologia em condições de segurança, tendo em conta a componente ambiental nas explorações 
realizadas.

A formação estará a cargo do Núcleo de Espeleologia de Condeixa - N.E.C. (associado da Federação Portuguesa de 
Espeleologia) e do Departamento de Ambiente da Junta Regional de Coimbra, C.N.E.. Durante as sessões teóricas serão 
desenvolvidos os seguintes temas: Escutismo e Espeleologia; Grutas e sua Formação; Espeleologia e outras Ciências; Normas 
de Segurança; Material Utilizado e Técnicas; Organismos Nacionais e Internacionais ligados à Espeleologia, etc.

A componente prática incluirá a visita a uma gruta e treinos das técnicas de descida e subida.
As restantes informações apresentam-se de seguida:

Data - fim de semana (30 de Março a 1 de Abril de 2001)
Local - casa da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova - Casmilo.
Destinatários - serão admitidos a participar neste curso:

1.1.) Dirigentes que nos Agrupamentos trabalhem com as secções;
1.2.) Caminheiros;
1.3.) Caminheiros em comissão de serviço, maiores de 22 anos;
1.4.) Candidatos a Dirigente participantes no CIP 2000/2001, vocacionados para o futuro trabalho com as secções;
1.5.) Outros Dirigentes da Região de Coimbra do C.N.E..

NOTA 1: A participação de elementos de outras regiões do C.N.E. neste curso, pode ser considerada e aceite pelo 
Departamento de Ambiente, desde que sejam respeitados os pontos 1.1. a 1.4, e o número de inscrições não ultrapasse o 
estabelecido.

Número de participantes - este curso só se realizará se o número de participantes estiver entre 10 e 20. No caso do número de 
participantes ser elevado, dar-se-á preferência aos que reunam as condições expressas nos pontos 1.1. e 1.4. do item anterior.
Custos - 6.000$00 por participante (a pagar  no acto da inscrição). Este valor incluí alimentação, material didáctico, seguro 
especial, alojamento e transporte durante as actividades.

NOTA 2: Se o candidato não tiver vaga, esta importância será devolvida na totalidade. Em caso de desistência, será considerada 
com a devolução de 75% do custo da inscrição, desde que o Departamento de Ambiente seja notificado por escrito até ao dia 19 
de Março de 2001.

Inscrições - as inscrições podem ser efectuadas até ao dia 2 de Março de 2001 na secretaria da Junta Regional, ou através de 
carta para: Junta Regional de Coimbra do C.N.E., Apartado 3075, 3001-401 Coimbra. Juntamente com a ficha de inscrição 
deve ser entregue uma fotocópia do bilhete de identidade, para efeitos de seguro. Se optar por enviar pelo correio deverá enviar 
cheque juntamente com a ficha de inscrição e a fotocópia do bilhete de identidade.

Contactos
Mário Medeiros - Telf. 919911757 - Email: xercane3@eq.uc.pt
Victor Fernandes - Telf. 966123288 - Email:  vfernandes@mail.teleweb.pt

II Curso de Introdução à Espeleologia para Caminheiros e Dirigentes

http://my.yorn.net/%7Eyr26148a/h t t p : / / m y . y o r n . n e t / % 7 E y r 2 6 1 4 8 a /

Já conheces o site do RoverWay? Então visita...



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

Secretaria Nacional da IV Secção - CNE
R. D. Luís I, 34 - 1200 Lisboa
Tel. 213933650 - Fax: 213933669
E-mail: equipa_nacional_4@hotmail.com
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Não digas Pai
Se cada dia não te portas como Seu filho...
Não digas nosso
Se vives fechado no teu egoísmo...
Não digas que estais no céu
Se só pensas nas coisas da terra...
Não digas santificado seja o vosso nome
Senão O honras...
Não digas seja feita a vossa vontade
Se a não aceitas quando se revela dolorosa...
Não digas o pão nosso de cada dia nos dai hoje
Se não te preocupas com a gente que passa fome...
Não digas perdoai-nos as nossas ofensas
Se guardas rancor a algum irmão...
Não digas não nos deixes cair em tentação
Se não te decides a evitar o pecado...
Não digas mas livrai-nos do mal
Se não lutas contra o mal...
Não digas Amén
Se não tomas a sério esta oração.

In " Almanaque das Missões  2001”

Não digas...
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Objectivos
O jogo convida os elementos de cada Equipa a expressar os seus desejos e 
expectativas referentes ao Chefe de Equipa.

Desenvolvimento
Proponho-vos um jogo que se chama “Chefe de Equipa, precisa-se”. Imaginai 
que o vosso Chefe de Equipa tem de ser substituído. O Chefe de Clã convida-vos a 
redigir um anúncio para procurar o novo Chefe de Equipa. Como podereis redigir 
esse anúncio? Primeiro, cada um trabalha individualmente, depois um grupo.
Escrevei que tipo de Chefe de Equipa quereis. Que qualidades e competências 
deve ter? Como deve ser o seu aspecto físico? Quereis que seja homem ou mulher? 
Que carácter deve ter? O vosso anúncio deve conter todas estas precisões. Tendes 
15 minutos para a reflexão individual, depois reuni-vos em grupos de três e redigi 
um anúncio comum que tenha não mais de dez palavras. Procurai por-vos de 
acordo. Tendes meia hora. Peço-vos agora que cada grupo leia o seu anúncio.

Avaliação
Conseguimos pormo-nos de acordo? Que diferenças existem entre os diversos 
anúncios? Quais as qualidades requeridas?

Chefe de Equipa, Precisa-se
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