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Edição Especial

Realizaram-se nos dias 3, 4 e 10 de Fevereiro último os Encontros de 
Chefes de Clã da zona Sul e Ilhas (Setúbal), Centro (Abrantes) e Norte 
(Viana do Castelo), respectivamente.

O total de participantes nos três encontros não ultrapassou 
novamente os 100 animadores, igualando os números verificados nos 
encontros realizados no ano passado!

No entanto, e embora com um número reduzido de participações 
(pelo menos estávamos à espera de mais, gostávamos de ter tido 
mais!!)fez-se caminho... O trabalho realizado, as propostas apresentadas 
e as questões levantadas, nomeadamente no que se refere aos dois temas 
fortes destes Encontros - o Projecto Pessoal de Vida e a Carta de Clã - 
proporcionaram um conjunto de material importante para uma 
melhoria da prática do Caminheirismo, adequando-o cada vez mais à 

nossa realidade.
Nesta edição especial da C(u)arta apresentamos um resumo do trabalho realizado nos três Encontros, como por 

exemplo, algumas opiniões pessoais sobre o que é o PPV para oDirigente, bem como breves avaliações dos referidos 
Encontros.

Talvez a avaliação geral seja a necessidade sentida pela maioria da importância deste tipo de encontros e da vontade de 
continuar com este desafio em prol dos nossos Caminheiros.

Vamos continuar a fazer da melhor maneira possível...

Uma Forte Canhota
A Equipa Nacional da IV

Vai Acontecer...

Realizou-se mais uma série de três Encontros de Chefes de Clã, organizada pela Secretaria Nacional da IV Secção. 
Embora o número de participantes tivesse ficado um pouco longe das expectativas, a participação dos presentes foi positiva, 
provando-se mais uma vez que encontros deste género são sempre bem vindos e desejados pelos Dirigentes da IV Secção.

Sul e Ilhas 
(Setúbal) 

Açores 1 
Algarve 3 

Beja 3 
Évora 3 
Lisboa 7 

Madeira 5 
Setúbal 17 

 

Centro 
(Abrantes) 

Aveiro 3 
Coimbra 5 
Guarda 0 
Leiria 5 

P/C. Branco 5 
Santarém 3 

Viseu 4 
 

Norte 
(V.  do Castelo) 

Braga 9 
Bragança 0 
Lamego 0 
Porto 11 

V do Castelo 13 
Vila Real 0 

 

Quantos fomos e de onde viemos?
Afinal quem esteve presente e quantos fomos durante os três Encontros de Chefes d e Clã? Aqui fica a r elação do número 
de participantes por zonas (Sul e Ilhas, Centro e Norte) e por Região presente.

Venham mais três...
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Para mim o PPV é...
Afinal o que é o Projecto Pessoal de Vida, mais conhecido por PPV? Foi esta a pergunta que fizemos aos Chefes de Clã 
que estiveram presentes nos três Encontros realizados e estas foram algumas das respostas que recebemos...

...definir um objectivo a atingir e ir avaliando e ajustando os métodos  para o atingir. Pode, se for 
esse o interesse, ser ajudado por alguém da nossa confiança.

...é começar um trabalho, saber desenvolvê-lo e saber comunicá-lo aos outros, para que isso traga 
frutos não só para mim, mas também  para os futuros chefes e não só.

...são os ideais de vida e o modo que se vai adoptar para atingir esses mesmos ideais. 
Naturalmente que o PPV não é definitivo, ele deve ser continuamente revisto, à medida que as 
ambições e objectivos de vida mudam(...)

A proposta que os elementos do Clã apresentam e à qual se comprometem. É um projecto onde 
cada um faz as suas opções de vida, onde se comprometem a atingir as metas por ele definido.

Definir grandes linhas de orientação pessoal, ou seja os objectivos que se pretende atingir nas 
várias áreas da vida. Estes objectivos deverão passar a plano, ou seja, traçadas que sejam as metas, 
estas devem ser balizadas por espaços temporais para a sua realização/concretização. Estes 
passos devem ser regularmente avaliados a reformulados, não deixando no entanto, de constituir 
um caminho traçado e como tal deve ser seguido.

Livre, pessoal, individual. No fundo é tudo o que Caminheiro quiser em entender que seja. Mais 
concretamente: é um documento elaborado pelo Caminheiro na fase de Adesão à Secção e 
revisto sempre que necessário ao longo das etapas de formação. Neste documento o Caminheiro 
expõe as suas expectativas pessoais para o futuro. Futuro este que poderá ser a curto, médio e 
longo prazo e que se pode referir a aspectos escutistas, pessoais, profissionais, académicos, etc, 
porque o escutismo não é uma instituição à parte da formação integral. Pretende-se que no PPV 
o Caminheiro aceite o desafio de se encontrar e de ser capaz de reflectir sobre si próprio e sobre o 
que pretende da sua vida. Não regra geral bem ??? pelos meus Caminheiros que sentem 
dificuldade em projectar e expor as sua expirações. 

...um meio, um método, um compromisso individual de procurar ser melhor, não melhor que os 
outros, mas melhor amanhã do que fui ontem.

... um compromisso feito perante o Clã sobre a nossa caminhada enquanto escuteiros. Este 
compromisso não se resume à nossa vida escutista, integra também objectivos a atingir na nossa 
vida pessoal. Somos nós os principais responsáveis pela concretização desse projecto.

...uma ferramenta preciosa, através da qual o caminheiro (e porque não também o chefe de clã) é 
convidado a  ref lectir os seus objectivos de vida(...). Esse projecto deve ser feito no início da vida 
no Clã (aspirantes e noviços) e deverá ser partilhado em clã, a partir dele será elaborada a “Carta 
de Clã”(...). O P.P-V. é, por isso, uma tomada de consciência na idade em que se entra na vida 
adulta, dos objectivos a que se aspira, tendo em conta os ideias cristãos e do escutismo; é uma 
mais valia na consciencialização da “auto-educação” a que o escutismo se propõe, ao mais alto 
nível.

(...) É um compromisso, que por ser colocado no papel deixa de ser “gostava de...” “queria...” 
para afirmações concretas que dificilmente são esquecidas ou subitamente mudadas para coisas 
mais fáceis. Não digo que não deve ser modificado, mas para isso tem de haver uma consciência 
da mudança e admitir as dificuldades. É por isso, mais fácil avaliar um documento do que palavras 
ditas num momento de empolgamento alguns meses atrás.

(...) como uma carta de navegação que nos orienta no rumo a tomar quando queremos chegar a 
determinados portos.
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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

O que eles disseram no final dos Encontros...
No final de cada Encontro tentámos saber quais as opiniões dos participantes. Para tal foi-lhes pedido um ponto positivo e 
outro negativo. E aqui está o resultado....

O + POSITIVO O + NEGATIVO

Ser confrontada com a dificuldade de definir o meu próprio 
projecto de vida e a carta de chefe de clã ajudou-me a 
perceber como poderei transmitir aos caminheiros o que 
realmente se pretende que façam.

C o n s e g u i  f i n a l m e n t e  p e r c e b e r  o  q u e  é
 o PPV e formas de lavar os caminheiros a realizá-lo. Percebi 
também o que é a Carta de Clã e a importância que ela tem 
para o clã.

Os temas abordados; a forma como foram tratados; a ajuda 
que nos pode dar; a possibilidade de troca de experiências 
entre os vários dirigentes.

A falta de material de “apoio”; no final, o que foi debatido os 
trabalhos realizados e as confrontações da equipa da IV, 
deveriam ser facultados de alguma forma de preferência por 
mail.

Notar que existe muita divergência de opinião relativamente 
aos assuntos tratados, dada a falta de formação nestes.

Penso que deveríamos levar alguns textos que apresentaram 
para os podermos utilizar nos nossos clãs.

O facto de haver um encontro propício ao debate de “uma 
coisa” que ninguém sabe como se faz, mas que deve ser feita.

Possibilidade de discutir/expor assuntos cuja pertinência sã
o as maiores dificuldades do dia-a-dia. Confronto de ideias 
entre dirigentes. Possibilidade de confraternização, 
nomeadamente com membros da Secretaria Nacional.

Qualidade, proveito, sumo! Esteve muito bom em 
variadíssimos aspectos. Parabéns! Façam outro sobre Sistema 
de Progresso.

O pouco tempo para abordar e tratar temas tão interessantes.

Pouco tempo para explorar questões que a mim despertam o 
maior interesse, como por exemplo o PPV..

Como é hábito, a falta de tempo fez com que, na parte final, 
os trabalhos fossem apressados e, consequentemente 
atabalhoados.

A falta de algumas soluções práticas acerca dos mesmos 
(assuntos).

A partilha de experiências com outros Chefes de Clã de 
outras regiões/realidades.

Uma primeira abordagem a alguns pormenores da vida do 
Clã (ex.: PPV) que em algumas regiões estão implementados 
e em outras começam agora a ser discutidos. Acho (se me é 
permitido expressar opinião) que estas reflexões deveriam 
ser feitas também pelos caminheiros. 

Lamentavelmente ainda fiquei com algumas coisas por 
entender. Claro que a experiência ainda não é muita, mas 
preferia sair daqui com a Carta de Compromisso dos Chefes 
de Clã, pois achei a ideia muito original e é sem dú
vida uma forma de dirigentes mais velhos ajudarem-nos a 
nós “jovens mancebos”.

Novamente a fraca participação da larga maioria dos chefes 
de clã.
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