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Pretendemos envolver as estruturas regionais e Chefes de Clã  através dos Encontros de Chefes de Clã.

 Após 15 anos de se ter começado a mexer na Metodologia 
Educativa da IV secção, muitas são as questões que se têm 
vindo a pôr, convidando a uma reflexão profunda e 
sugerindo uma interacção permanente entre aquilo que se 
propõe e aquilo que se faz , e, obviamente, os seus resultados.

Quão generalizada se encontra a aplicação da Metodologia 
Educativa da IV secção? Quantos Clãs? Em que regiões? 
Aquilo que se propõe é facilmente entendido? Tem aplicação 
prática? É adequado aos jovens a que chamamos 
Caminheiros? No final do percurso conseguimos estar em 
presença de Homens Novos?

Ao iniciar um mandato de três anos é natural que se queira 
de algum modo “tomar o pulso” à Associação, no que 
respeita à IV secção, não só numa perspectiva de diagnóstico, 
mas principalmente, num esforço de validação da visão que a 
Equipa Nacional da IV secção tem sobre a situação actual do 
Caminheirismo do CNE e das suas principais lacunas.

Por outro lado, é também tempo de preparação e 
lançamento das iniciatvas que, desde já, se entendam como 
insdispensáveis à criação de uma dinâmica nacional que tenha  
como principal consequência a existência de mais 
Caminheiros e praticando de uma forma mais esclarecida, 
consciente e genuína.

Estes dois vectores principais marcarão a acção da Equipa 
Nacional da IV secção durante o ano 2000 e terão como 
trabalho paralelo o início do indispensável esforço de 
envolvimento dos principais agentes directamente ligados à 
IV secção: responsáveis regionais e de Núcleo, Chefes de Clã, 
Chefes de Equipa e Caminheiros.

Assim, esta fase de diagnóstico, iniciada já com a resposta 
a uma ficha-diagnóstico por parte dos Clãs e um encontro 
com as estruturas regionais, terminará com a realização de 
três encontros de Chefes de Clã a realizar a nível de três zonas 
(Norte, Centro e Sul e Ilhas).

Os objectivos destes encontros são: a divulgação do Plano 
Trienal para a IV secção; o lançamento da actividade ROVER 
2001; proporcionar ocasiões de complemento do 
diagnóstico/trabalho com a Metodologia e constituir ainda 
oportunidade de convívio e intercâmbio de experiências e 
oportunidades.

Para já contamos com a vossa presença...

A Equipa Nacional da IV Secção

Encontros de Chefes de Clã

Vai Acontecer...

4 Jun - Encontro  de Chefes de Clã - Zona Sul e Ilhas - Escola dos Salesianos (Évora)

11 Jun - Encontro de Chefes de Clã - Zona Norte - Centro Apostólico do Sameiro (Braga)

2 Jul - Encontro de Chefes de Clã - Zona Centro - Centro Paroquial de S. José (Viseu)

ATENÇÃO A TODAS AS JUNTAS REGIONAIS, DE NÚCLEO E  

AGRUPAMENTOS

Não esquecer de fazer circular, preencher e devolver os inquéritos 

enviados sobre a IV Secção de cada Região. Caso contrário esta "carta" 

não tem resposta!!



2

Este boletim informativo é distribuido gratuitamente a todas a 
Juntas Regionais e de Núcleo via fax. A subscricção electrónica 
deverá ser feita para um dos seguintes endereços:

joarmando@mail.telepac.pt
pbrito@ipimar.pt
equipa_nacional_4@hotmail.com

O boletim “A Carta” é editado pela Secretaria Nacional da IV Secção do Corpo 
Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português, 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. 213972015 - Fax: 213950641
E-mail: equipa_nacional_4@hotmail.com

Datas e Locais

Encontros de Chefes de Clã

Zona Sul e Ilhas
(Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Algarve, Açores e Madeira)

Local: Escola dos Salesianos - Évora

Data: 4 de Junho de 2000

Custo: 1000$00 (incluí almoço)
Nota: existe a possibilidade de pernoitar de Sábado para Domingo, 

mediante aviso prévio.

Zona Norte
(Viana do Castelo, Braga, Bragança, Porto, Vila Real e Lamego)

Data: 11 de Junho de 2000

Custo: 200$00 (levar almoço)
Nota: existe a possibilidade de pernoitar de Sábado para Domingo, 

mediante aviso prévio.

Local: Centro Apostólico do Sameiro - Braga

Zona Centro
(Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Leiria, Santarém, Portalegre/Castelo Branco)

Local: Centro Social Paroquial S. José - Viseu

Data: 2 de Julho de 2000

Custo: 200$00 (levar almoço)
Nota: existe a possibilidade de pernoitar de Sábado para Domingo, mediante aviso prévio.

09H30 - Recepção e acolhimento. Início dos trabalhos

10H00 - Introdução. 

Apresentação dos objectivos e do programa

10H30 - Apresentação da estratégia e acções da SN4 para o 

triénio

11H15 - Intervalo

11H30 - Trabalhos de grupo: 

Apresentação da En4

Metodologia Educativa da IV 

Secção - que aplicação, onde e como?

Propostas de trabalho

12H30 - Almoço

14H00 - Trabalhos de grupo (cont.)

15H00 - Plenário: apresentação dos trabalhos de grupo

16H00 - Lançamento do Rover 2001

17H00 - Encerramento

Programa
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