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Vai Acontecer...

Cenáculo (Fórum Nacional de Caminheiros) - 29/30 Setembro, Aveiro

PrAnimaR (Encontro Responsáveis Regionais e de Núcleo da IV Secção) - 29/30 Setembro, Aveiro

Trilhos 2001 (Actividade para Equipas Regionais de Caminheiros) - 1/4 Setembro, Serra do 

Caramulo

Volta A C(u)arta. Após um interregno provocado pela azáfama 

à volta do Rover2001, voltamos a tentar dar nestas páginas uma 

ideia do que se vai fazendo no Caminheirismo do CNE, 

principalmente a nível nacional e regional (que chega ao nosso 

conhecimento).

O Verão terá sido tempo forte de actividades: de clã, regionais e, 

a nível nacional com o Rover2001. Sobre este último, que tivémos 

o privilégio de viver, um número especial d'A C(u)arta dá uma 

pequena ideia do que foram os 8 dias da realização deste projecto. 

Estando a decorrer a fase de avaliação, muitas são por certo as 

"lições" que, de um modo construtivo e aberto, todos vamos 

poder tirar. As principais, contudo, serão as que ficarão para cada participante e para a sua vida pessoal. Esse era sem 

dúvida um dos mais importantes objectivos do Rover2001.

E aí estamos no início de mais um ano escutista. Para todos os níveis da associação este é um tempo de pensar um 

futuro, traçar objectivos e programar iniciativas cuja realização conduza aos resultados esperados, sempre na tentativa de 

fazer melhor, de ser melhor. Numa próxima edição daremos conta do Plano da SNIV para 2002.

Nas actividades promovidas pela SNIV merecem para já destaque aquelas que se vão realizar no curto prazo (fazendo 

ainda parte do plano de 2001) cujas informações mais detalhadas seguem nesta edição:

!Cenáculo (Forum Nacional de Caminheiros)  29/30 Setembro, Aveiro

!PrAnimaR (Encontro com responsáveis regionais e de núcleo da IV secção)  29/30 Setembro, Aveiro

!Trilhos 2001 (actividade para equipas regionais de caminheiros)  1-4 Novembro, Serra do Caramulo

Com características e públicos diferentes, esperamos que cada uma destas actividades seja mais um contributo para um 

melhor Caminheirismo aos seus diversos níveis.

Bom trabalho!

A Equipa Nacional da IV secção

Mais uma vez…
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Enquadramento 
Actividade de âmbito nacional que pretende melhorar a dinâmica da IV secção nas regiões, iniciando uma reacção em cadeia de 

actividades regionais projectadas e animadas pelos participantes do Trilhos 2001 em colaboração com os departamentos da IV 

regionais e de núcleo.

Realização 
Local: Serra do Caramulo
Data: 1 a 4 de Novembro de 2001
Tema: A partida
Lema: Faz-te ao largo!

Participantes
O perfil dos participantes deve enquadrar-se nas seguintes recomendações:
Idade entre 19 e 22;
Ser caminheiro investido há pelo menos um ano;
Ter boa experiência de actividades da IV secção;
Perfil para colaborar com o departamento regional (ou de núcleo) na organização de uma actividade para os caminheiros da região 

(núcleo), como consequência da sua participação no Trilhos 2001. 
Não ter participado no Trilhos 2000.

Inscrições 
As inscrições estarão abertas de 1 a 30 de Setembro de 2001. Todas as regiões se devem fazer representar por uma equipa com o 

mínimo de 6 caminheiros e o máximo de 8 e 1 dirigente com experiência de trabalho com a IV secção, estando as inscrições também 

abertas a 1 equipa por cada núcleo com mais de 20 agrupamentos. A selecção dos caminheiros participantes estará a acargo dos 

departamentos da IV regionais e de núcleo. Sendo que os caminheiros interessados em participar devem manifestar a sua intenção 
As inscrições terão o custo de 2000$00 por cada participante e deverão ser enviadas em papel, pelos departamentos da IV regionais 

e de núcleo, para a Junta Central, ao cuidado de Carla Simões, juntamente com o cheque à ordem de CNE-Junta Central. Poderão 

manifestar intenção de participação por e-mail para Carla Simões, , sabendo contudo que a inscrição só 

é válida em forma de papel.

Temática e Lema 
A Partida será a temática trabalhada com o lema: "Faz-te ao largo!" 
Pretende-se fazer renascer a Partida como um dos passos mais importantes da vida de um caminheiro. Pretende-se retirar dela a 

máscara pesada que carrega de ser uma forma de expulsar os caminheiros mais velhos do Clã. Na verdade não é disso que se trata. 

Um percurso foi feito e é chegada a hora de partir.

Este é o grande início da verdadeira caminhada. O caminheiro atingiu já a idade 

adulta e deve assumir o seu papel na comunidade, profissionalmente e na família, 

como elemento activo e capaz., nunca esquecendo a lei, sendo leal, dedicado, 

amigo, sensato, respeitador dos outros e da Natureza e seguidor de Deus. O 

escutismo é uma escola de preparação para a vida...quem nos dera que todos os 

cidadãos que encabeçam cargos de valor para a comunidade, todos os dirigentes 

de grandes empresas, os médicos que cuidam da nossa saúde etc...tivessem tido 

uma educação que assentasse em valores como os que estão encerrados no 

sonho de BP...vamos lá então partir para esse mundo...que são horas de ir.

csimoes@cne-escutismo.pt

Trilhos 2001
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Porquê esta iniciativa? 

A 33ª Conferência Mundial, que decorreu em 1993 em Bangkok, na Tailândia, adoptou como 
prioridade estratégica do Escutismo Mundial fomentar o envolvimento dos jovens nos processos 
de tomada de decisão a todos os níveis da organização. 

Esta orientação, apresentada no documento "Youth Program: Policy on Involvement of Young 
Members in Decision-Making" continua hoje perfeitamente actual e será abordada no próximo 
Fórum Mundial de Jovens a decorrer na Grécia, em 2002. 

Convictos de que a participação dos jovens é a base do Método Escutista ("Ask the boy") e do 
Sistema de Patrulhas, que constitui uma oportunidade real de educação para a participação e a 
cidadania, e que é necessária para apoiar os dirigentes no processo de tomada de decisões, a Equipa 
Nacional da IV Secção (EN4) lança, a título experimental, este projecto. 

O que é o Cenáculo? 
O Cenáculo é um fórum nacional de Caminheiros, onde se pretende criar um espaço informal de debate dos temas de interesse dos 
jovens desta Secção. Os assuntos tratados deverão ser definidos por iniciativa dos membros do Cenáculo, mas em grande medida 
deverão ter em atenção as solicitações feitas pela En4. A periodicidade dos encontros do Cenáculo deve ser definida pelos seus 
participantes, sendo desejável um mínimo de 2 sessões por ano. 

Quais os seus objectivos?

" Provocar (pelo exemplo) uma maior participação e envolvimento dos Caminheiros nos processos e temas que lhes dizem 
respeito;

" Promover um espaço de consulta e apoio à Secretaria Nacional da IV Secção;

" Procurar garantir a efectiva audição dos Caminheiros de diversas proveniências e realidades, nas dinâmicas nacionais que os 
afectam, procurando introduzir esses contributos nos processos de tomada de decisão;

" Procurar (pelo exemplo a divulgar) aumentar os hábitos de participação dos Caminheiros nas ocasiões de tomada de 
decisão da associação em que têm assento (Conselhos de Agrupamento, Núcleo e Regionais). 

Quem pode participar?

Pretende-se que o Cenáculo seja representativo da Associação pelo que cada Região (ou Núcleo com mais de 15 Agrupamentos) 
poderá fazer-se representar por 2 Delegados (Caminheiros), indicados pelos respectivos Departamentos da IV Secção, atendendo 
ao seguinte perfil:

Ter promessa de Caminheiro;

Ter capacidade de intervenção e comunicação;

Ter conhecimento da Região/Núcleo de origem;

Demonstrar vontade de participar na dinâmica apresentada. 

No Cenáculo participará ainda, com estatuto de Observador, um dirigente nomeado pela EN4, que acompanhará os trabalhos do 
forum e assegurará a ligação com a Secretaria Nacional da IV Secção. O Cenáculo pode ainda contar com a participação de 
Convidados para a apresentação/debate de temas, de acordo com a agenda de trabalho de cada sessão. 

Quais os resultados a esperar?

Como resultado de cada reunião do Cenáculo deverá ser redigido um Relatório com as conclusões do fórum, a ser distribuído pelos 
participantes, Secretaria Nacional da IV Secção, Juntas Regionais e de Núcleo. 

O Cenáculo terá funções meramente consultivas, podendo as suas conclusões ser redigidas na forma de: 

Recomendações à Secretaria Nacional da IV Secção;

Propostas para apresentação ao Conselho Nacional;

 Textos para divulgação através dos órgãos de informação da Associação.

O Projecto CENÁCULO 
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O que é?
É uma iniciativa que se destina a ajudar a qualificar e sistematizar a 
animação regional e de núcleo da IV secção.

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

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

Como decorre?
O início desta iniciativa verificou-se no Encontro de Responsáveis Regionais
e de Núcleo realizado em Fátima a 17/18 de Fevereiro, pretendendo-se que no 
próximo Encontro, agendado para 29 e 30 de Setembro se possa 
completar uma 
etapa importante do processo, nomeadamente com a apresentação 
dos planos de 
cada participante para 2002.

Entre os dois encontros será mantido contacto estreito com os 
responsáveis, 
pretendendo-se que vá sendo produzida e fornecida alguma 
documentação que 
possa servir de suporte a esta acção de qualificação.

Pr'AnimaR - Projectos de Animação Regional 

Tendo Portugal ganho o direito a organizar o RoverWay - People in 
Motion, em 2003, urge definir o corpo de voluntários que irão 
protagonizar a organização do maior evento escutista jamais 
organizado em Portugal. 

Assim, convidam-se todos os Dirigentes e Caminheiros do País, que 
tenham interesse em colaborar nesta organização, ver 

, a enviarem os  para que se 
possa constituir uma base de dados de potenciais colaboradores.

Candidata-te a um lugar de !

Pré-Candidatura
 

www.roverway2003.org dados pessoais

voluntario

http://www.free-forms.com/binders/roverway/

RoverWay/People in Motion
Oportunidades de Trabalho



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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Se és capaz de conservar o teu bom senso e a calma,
Quando os outros os perdem, e te acusam disso,

Se és capaz de confiar em ti, quando de ti duvidam
E, no entanto, perdoares que duvidem,

Se és capaz de esperar, sem perderes a esperança
E não caluniares os que te caluniam,

Se és capaz de sonhar, sem que o sonho te domine,
E pensar, sem reduzir o pensamento a vício,

Se és capaz de enfrentar o Triunfo e o Desastre,
Sem fazeres distinção entre estes dois impostores,

Se és capaz de ouvir a verdade que disseste,
Transformada por canalhas em armadilhas aos tolos,
Se és capaz de ver destruído o ideal da vida inteira
E construí-lo outra vez com ferramentas gastas,

Se és capaz de arriscar todos os teus haveres
Num lance corajoso, alheio ao resultado,

E perder e começar de novo o teu caminho,
Sem que ouça um suspiro quem seguir ao teu lado,

Se és capaz de forçar teus músculos e nervos
E fazê-los servir se já quase não servem,

Sustentando-te a ti, quando nada em ti resta,
A não ser a vontade que diz: Enfrenta!

Se és capaz de falar ao povo e ficar digno
Ou de passear com reis, conservando-te o mesmo,

Se não pode abalar-te amigo ou inimigo,
E não sofrem decepção os que contam contigo,

Se podes preencher todo o minuto que passa
Com sessenta segundos de tarefa acertada,
Se assim fores, meu filho, a Terra será tua,

Será teu tudo o que nela existe,
E não receies que to roubem.

Mas (ainda melhor que tudo isto)
Se assim fores, serás um HOMEM.

Rudyard Kipling

Se...
Objectivos 

Este jogo pode pôr em marcha os participantes cansados ou 
bloqueados, e dar-lhes novas energias precisamente cansando-os 
fisicamente. Puxando pela corda podem libertar-se de tensões e 
sentimentos agressivos que estavam reprimidos. Geralmente 
cresce também a capacidade de trabalho de grupo. Optima 
sugestão para um novo início de ano escutista...!!! 

Duração 

São precisos uns dez minutos. 

Desenvolvimento 

Proponho-vos uma interrupção por breve tempo do nosso 
trabalho para nos dedicarmos ao "puxar da corda". Este jogo dá a 
todos a possibilidade de se libertarem de tensões que podemos ter 
acumulado. Escolhei um parceiro com quem quereis entrar em 
competição com gosto... 

Distribui-vos por pares pela sala e ponde-vos um em frente do 
outro à distância aproximada de um metro... Imaginai que tendes na 
mão uma grossa corda de marinheiro. Cada um de vós agarra uma 
ponta da corda que tendes estendida entre vós os dois. Agarrai-a 
com as duas mãos....Já a sentis? Sentis o áspero da fibra, a estrutura 
da corda? 

Tende em conta que é uma corda resistente e nada elástica. Se um 
de vós puxa a corda, o outro deve segui-la. Concentrai-vos nos 
movimentos do companheiro e tende muito presente que se trata 
de uma corda resistente. Se levanrdes o jogo a sério, notareis que 
puxar uma corda, mesmo puramente imaginária, é algo que cansa. 
Começai a puxar...

Puxar a Corda...
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