
 

100 Anos - Albergue de Sonhos 

Estamos cá para sonhar! 

Há 100 anos, surgiu algo que nos faz acreditar que o sonho de alguém pode fazer a diferença no que 
toca a tornar este mundo um pouco melhor. Algo, sem igual, que nos faz olhar para os outros com 
“olhos de ver” e que se traduz numa atitude de serviço permanente. Algo que nos faz crer que a 
chama que brilha no peito de cada um de nós tem o poder de iluminar o caminho de quem nos 
rodeia. Esse “Algo” é Ser Caminheiro/Companheiro! 

Para celebrar esta data especial, a Equipa Nacional de Caminheiros e Companheiros (ENCC), criou um 
novo desafio para ti, o “Albergue de Sonhos”, uma aplicação Web que vai acompanhar os membros 
da IV Secção durante os próximos tempos. Consiste no local ideal para a partilha de sonhos, projetos 
e muita, muita vontade de os realizar. 

Com este mote, convidamos os caminheiros/companheiros a entrar nesta jornada, registando a sua 
tribo/campanha nesta plataforma. Depois, o que se segue é uma cascata de partilha de “Sonhos”, 
que não queremos que fiquem só por aí, mas que se tornem reais!  

Já dentro do Albergue, és convidado a fazer parte de três fases distintas: 
 SONHAR”, onde podes idealizar um projeto, em conjunto com a tua tribo/campanha, e 

formular o(s) vosso(s) sonho(s); 
 APOIAR”, onde podes apadrinhar/auxiliar os sonhos partilhados pelas outras 

tribos/campanhas; 
 REALIZAR”, onde encontras desafios à tua medida, realizando os sonhos de alguém.  

 

Desta forma, todo o jogo será à volta do “investir nos sonhos certos” e “recolher a recompensa” com 
a sua realização. Para tal, cada tribo/campanha terá uma conta virtual com algumas moedas 
especiais, os “BitCents” (junção de BIT - dígito binário e CENT - de Centenário). 

Dito isto, o sucesso do albergue depende de todos os que ousem sonhar e partilhar os seus sonhos. 
Atreve-te e deixa de manter os sonhos na prateleira!  Está na hora de lhes dares asas para que se 
possam realizar!  

Se já estás curioso, fica atento às redes sociais do CNE, entra no “Albergue de Sonhos” e vem fazer 
parte desta aventura! 

“O mundo avança com a nossa vontade. (...)  
Nós queremos realizar esse sonho!  

Será um tempo Novo!” 

Vem conhecer o Albergue de Sonhos! 

https://escutismo.pt/appcne 
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