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ACONTECEU… 
Pr’AnimaR: 23 e 24 de Março 
Cenáculo: 22 a 24 de Março 

Trilhos (Terceira – Açores): 22, 23 e 24 de Março 
Testemunhos 2002 (Évora): 25 a 28 de Abril 

Encontro Reg. Caminheiros (Coimbra): 25 a 28 de Abril 

ViriaTU’s (Viseu): 25 a 28 de Abril 

VAI ACONTECER… 
RoverWay2003: Concurso de Projectos (até 31 de 
Maio) 

CAP IV Nacional: 8 a 10 de Junho, Évora 
 

 

 

 

Saudade de Deus 
João Paulo II, na Mensagem para o dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, propôs a toda a Igreja, como 
tema de reflexão, a vocação à santidade, enquanto «graça 
e meta de todo o crente».  
Aparentemente, parece não ter sido muito feliz: o 
assunto está fora de moda e tem mesmo uma 
conotação negativa. Se nos tivesse consultado, talvez 
lhe tivéssemos aconselhado outro tema... Mas ele não 
parece concordar e dá mesmo a impressão de estar a 
ver algo no horizonte que nos escapa, bem mais 
importante que as nossas alergias ou preconceitos! Já 
no ano passado, no final do Grande Jubileu, propunha 
a santidade como a prioridade e o horizonte maior da 
acção pastoral eclesial (NMI 31) no início do novo 
milénio.  
Sendo assim, importa saber o que quer dizer santidade. 
Juntando-se a nós, é o próprio Papa que pergunta: «é 
possível programar a santidade? E que significa esta 
realidade na lógica dum plano pastoral?»  
No centro da sua proposta, está o dom imenso que 
recebemos no Baptismo: verdadeiro ingresso na 
santidade de Deus, na intimidade de Vida do Pai, Filho e 
Espírito Santo. Consciente da beleza deste tesouro, 
desafia-nos: «seria um contra-senso contentar-se com 
uma vida medíocre, uma ética minimalista e uma 
religiosidade superficial. Ser baptizado significa 
assumir o radicalismo do Sermão da Montanha: «Sede 
perfeitos, como é perfeito vosso Pai celeste» (Mt 5,48).  
Aberto o horizonte, podemos pensar que tal não é 
para nós, experimentando mesmo a sensação de ser 
simplesmente impossível. Mas é bom recordar que o 

escuteiro, à partida, recusa o impossível, bem ao estilo de 
seu fundador. Depois, a ninguém é pedido que 
comece a saltar com a fasquia a dois metros. A 
promessa escuta oferece-nos a perspectiva correcta: 
não pede o ideal, tão só, o nosso melhor: por ela 
comprometemo-nos «a fazer todo o possível por...». 
Por outro lado, olhando à nossa volta, damo-nos 
conta de uma dupla tendência: o perigo de 
superficialidade em que gira a vida de muitos e a sede 
de espiritualidade, manifestada na explosão de 
múltiplas formas de religião. Enquanto modelo 
cultural, passámos da rejeição de Deus na 
modernidade à aceitação a-crítica do fenómeno 
religioso, na pós-modernidade.  
Pelo meio pressente-se – essa é a intuição do Papa: 
qual sentinela vigilante no início do novo milénio – 
um desejo de transcendência, melhor, uma saudade 
imensa de Deus que atravessa a cultura ocidental e está 
inscrita no íntimo de cada um de nós, como já dizia 
Santo Agostinho: «criaste-nos para vós Senhor, e o 
nosso coração na descansa enquanto não repousar em 
Vós».  
O Baptismo introduz-nos nesta intimidade com Deus, 
e o mais surpreendente é que, antes de nós sentirmos 
necessidade desta comunhão profunda com Deus, já 
Ele Se tinha oferecido gratuitamente, e porque nos 
ama apaixonadamente, não cessa de nos chamar à 
comunhão com Ele, de uma maneira sempre nova.  
Está nas nossas mãos aceitar o Seu convite e matar a 
saudade... 

Pe. Armindo Janeiro 
Assistente Nacional IV Secção 
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(In)Forma-te! 

Da espiga se fez o Pão que sacia a fome 
Encontro Nacional de Chefes de Clã, 2 e 3 de Fevereiro de 2002, Serpins 

Cerca de 60 Chefes de Clã estiveram reunidos em 

Serpins nos dias 2 e 3 de Fevereiro para viver mais um 

(In)Forma-te!, promovido pela SNIV. 

Ao contrário dos anos anteriores, em que o encontro 

se realizou por Zonas (Sul e Ilhas, Centro e Norte), 

este ano a EN4 optou por um único encontro de 

âmbito nacional. 

Sempre nestes encontros se procurou criar ocasiões de 

experimentação de aspectos particulares da 

Metodologia Educativa da IV Secção. Este ano o tema 

central do encontro foi “O Enriquecimento da 

Caminhada”. 

Não foram dadas “receitas” nem “fórmulas mágicas” 

para colocar em prática e tirar o maior partido do 

Enriquecimento da Caminhada. Não era esse o 

objectivo. Foram experimentadas estratégias, expostas 

dificuldades, partilhadas experiências. 

Simultaneamente, este encontro foi uma oportunidade 

de divulgar aos Chefes de Clã a acção da SNIV e 

esclarecer sobre diversos projectos em marcha ao nível 

da IV Secção, em especial o RoverWay2003. 

O imaginário usado nesta actividade foi o do fabrico 

do pão. Os participantes foram desafiados a 

transformar ingredientes (farinha, fermento, água) em 

pão que é útil, que alimenta. É este também o 

objectivo do Enriquecimento da Caminhada: 

transformar um conjunto de ideias num projecto com 

conteúdo, que contribui para o progresso individual e 

colectivo, o assumir de valores, o enquadramento com 

a Carta de Clã e o Plano Anual, salvaguardando os 

aspectos logísticos (transportes, segurança, 

alimentação,...) e valorizando a motivação e o 

envolvimento de todos os caminheiros. 

Ao longo do fim-de-semana os participantes, 

organizados em Equipa, tiveram momentos de 

formação, fizeram um hike, realizaram trabalhos de 

grupo e conseguiram enriquecer a caminhada 

proposta, tirando o maior partido da Mística e 

Simbologia e integrando na caminhada elementos 

como a Carta de Clã, o Plano Pessoal de Vida e o 

Sistema de Progresso. 

Pela avaliação dos participantes esta foi uma actividade 

bem sucedida que permitiu saciar algumas “fomes”... 

Da análise das avaliações individuais aqui ficam as 

mais-valias retiradas do (In)Forma-te!: 

Globalmente houve um enriquecimento do nível de 

conhecimento pessoal, pois foram abordados temas 

novos, foram aproveitados os momentos de partilha, a 

troca de experiências, o conhecer o funcionamento 

dos outros clãs, o confronto de ideias, as dificuldades 

nos grupos e as diferentes perspectivas de trabalho. 

Um número significativo de participantes aprofundou 

conhecimentos previamente adquiridos, e sentiu que 
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começou a “limar” determinados pormenores da 

metodologia, despertando a atenção para alguns 

pontos e principalmente a preocupação não já com o 

“quê” na caminhada, mas o “como” conseguir uma 

maior eficácia naquilo que já vai funcionando. 

A diferença entre simbologia e mística, que foi 

explorada em ateliers de formação e trabalhos práticos 

foi também muito útil, embora continue a existir 

alguma confusão. 

Como em tudo o que fazemos, saciada uma “fome” 

outra surge, na busca constante de melhorarmos a 

nossa acção. Assim, os participantes gostariam que: 

Se tivessem vivido mais situações práticas, como a 

elaboração de uma actividade concreta, passando por 

todos os passos da Caminhada; mais exemplos reais 

com aprofundamento sobre a implementação das 

caminhadas, estratégias de avaliação e a interligação 

com o sistema de progresso. 

Fossem apresentadas ferramentas de suporte 

concretas: material de apoio à secção.  

Se criasse um espaço para a apresentação e debate das 

dificuldades que os chefes enfrentam no dia-a-dia, 

como a pontualidade, as presenças, a motivação e a 

responsabilização dos Chefes de Equipa, a abordagem 

à animação da fé e o Projecto pessoal de Vida. 

No geral muitos foram do encontro com uma grande 

vontade de passar esta “fome de saber” a outros para 

que se consiga despertar quem ainda dorme. Cada um 

saiu mais rico porque deu e recebeu. 

Na Equipa Nacional da IV Secção fica a certeza de 

que vale a pena continuar a apostar nestes encontros 

de formação de Chefes de Clã, pois deles depende a 

melhoria progressiva e a renovação do Caminheirismo 

no CNE. 

 

Fórum Mundial de Jovens 
Metsovo, Grécia – 8 a 11 de Julho de 2002 

Como membro da Organização Mundial de Escutismo, o C.N.E vai estar representado no fórum por um delegado 

(o qual tem o direito de participar na discussão e votar) e três observadores (os quais podem participar mas não 

podem votar). Dada a natureza do encontro, a SNIV decidiu que 3 destes representantes deveriam ser elementos do 

Cenáculo (um elemento da Equipa de Projecto e os dois participantes sugeridos à SNIV pelo próprio Cenáculo, em 

plenário). O outro elemento seria proposto pelas Regiões. 

Assim, estarão presentes: a Rita Fraga, coordenadora da Equipa de Projecto Cenáculo (agr.235-M, Figueira da Foz, 

Região de Coimbra), o João Vilarinho (agr. 588, Gafanha da Nazaré, Região de Aveiro) e o Nelson Pedrosa (agr. em 

formação - Tavarede, Figueira da Foz, Região de Coimbra). Pela Região de Leiria foi proposto o Nuno Martins (agr. 

1198 – Sto. Agostinho). Estejam atentos pois daremos mais notícias! 
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Curso de Aprofundamento Pedagógico – IV Secção 
No passado dia 13 de Abril, e com o patrocínio da Equipa Nacional da IV, realizou-

se a primeira sessão do Curso de Aprofundamento Pedagógico (CAP) Nacional para 

dirigentes da IV Secção. 

Durante o fim de semana, concentrados no Seminário Maior de Évora, catorze (14) 

dirigentes oriundos das regiões de Évora (5), Algarve (3), Beja (4) e Porto (1) 

participaram atenta e activamente nas Unidades de Formação regidas pelo recente 

Manual de Formação (modular) Nacional dos CAP’s. 

Tendo como imagem um papiro - simbolizando a Missão - o curso pretende, em 

analogia com a Missão do Apóstolo S. Paulo, patrono dos caminheiros, valorizar e auxiliar os dirigentes que se 

voluntariaram para a árdua e persistente missão de tornar os nossos caminheiros em verdadeiros Homens Novos 

do nosso tempo. 

Para além dos ilustres formandos e membros da EN4, 

há a destacar a participação do dirigente Pedro 

Barradas, de Setúbal, que em muito contribuiu para 

que esta primeira sessão registasse bons níveis de 

avaliação.  

Regista-se também o verdadeiro espírito de serviço 

patente nas duas caminheiras do agrupamento n.º 320 

de Évora - Ana e Mara - que se revelaram um 

precioso auxílio da equipa de animação deste curso. 

Da avaliação desta sessão efectuada pelos formandos, salienta-se, como aspectos positivos, a qualidade das 

instalações, o bom ritmo e o “ambiente” criados, como negativos, a falta de exemplos mais práticos. 

A 2.ª sessão decorrerá em Évora de 8 a 10 de Junho próximo. 

Dela daremos mais notícias, nomeadamente acerca do novo sistema (modular) em aplicação.  
 
 

Concurso de Projectos 
Não se esqueçam, o prazo de entrega dos projectos termina a 31 de Maio! 

Devem preencher o formulário on-line para a vossa inscrição se tornar  válida. 

Poderão enviar material adicional por e-mail para projecto@roverway2003.org, para: 

Sede do RoverWay-People in Motion ou para RoverWay-People in Motion - Delegação de Leiria 

R. D. Luís I, 34     Pr Rodrigues Lobo, nº4 

1200-152 Lisboa     2400 Leira 
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Notícias de bordo 
A esta altura, mais umas largas dezenas de reuniões de trabalho terão acontecido, desde 

a última vez que aqui estivemos. Não consigo fazer uma estimativa de quantas horas de 

trabalho já teremos dado a este nosso querido projecto, muito menos dos e-mails de 

discussão que lançamos entre nós. O projecto está a crescer também com o vosso apoio. 

Nesta altura, já cerca de 141 equipas, pelo menos, 

estão a preparar projectos para o RoverWay 

ManyWays – é interessante tentarmos fazer uma ideia 

da dinâmica que a preparação de um evento destes 

provoca dentro de uma associação. Parece-me que se 

tudo agora terminasse muito já teriamos a ganhar. 

Os principais desenvolvimentos a contar a esta altura 

estão relacionados com o staff e com a abertura das 

inscrições provisórias dos contingentes internacionais. 

 

O Staff português conta agora com ceca de 196 

voluntários e mais umas dezenas de pessoas 

convidadas de início para fazer arrancar o projecto. É 

fundamental o esforço que estamos a fazer para 

concentrar todo este corpo escutista, num único 

encontro. Pretende-se que todos, a todo o momento 

estejam sintonizados com o projecto e os seus 

desenvolvimentos e o sintam como seu. O próximo 

encontro será no próximo dia 19 de Maio em Leiria, 

no Centro Paroquial da Cruz d’Areia com eventual 

visita à Lagoa da Ervideira, local onde se realizará o 

CrossWays.  

Já está on-line a selecção de voluntários, que se 

candidataram a fazer parte do staff. A selecção será 

sujeita a apreciação por parte das juntas regionais e 

agrupamentos. Por este motivo e por ainda não 

conhecermos a maior parte destas pessoas, a listagem 

não é a definitiva. Mesmo assim, aquelas pessoas 

poderão fazer a sua inscrição a partir de agora, 

podendo usufruir da modalidade mais baixa de 

inscrição.  

O formulário de pré-inscrição do staff internacional 

também já está disponível e já há alguns voluntários. 

Entre staff e outros participantes temos a esta altura 

952 intenções de participação internacionais. São 

tanto guias como escuteiros e vêm da Croácia, Reino 

Unido, Itália, Espanha, República Checa, Dinamarca, 

Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Lituânia, Roménia, 

Eslováquia, Suécia, Ucrânia e  Eslovénia.  

O envolvimento internacional é bastante satisfatório 

para esta altura. Há um contacto estreito e regular com 

os secretários internacionais e estão a ser feitos 

grandes esforços de divulgação por toda a Europa. 

 

Se esta caminhada para o RoverWay fosse um dia 

apenas, a jornada iria agora perto do final da 

manhã...se me atrevo a imaginar, ao ritmo que 

caminhamos será um dia inesquecível...acima de tudo 

inesquecível, pela riqueza do percurso que até lá 

faremos. Costumo pensar que fazer escutismo, é viver 

a brincar para aprender a viver a sério. Parece-me que 

o RoverWay pode ser uma forma de fazer um pouco 

de vida a sério para quem ousar embarcar nesta 

viagem... posso imaginar a sensação de descoberta, que 

viveremos: gostava de descobrir que afinal eu valho 

mesmo alguma coisa neste mundo e que aquilo que eu 

fizer servirá para alguém ficar melhor e ser mais feliz. 

Creio que quando chegar a noite deste dia, teremos 

um dos melhores fogos de conselho que alguma vez 

tivemos na nossa vida, por tanto que haverá a partilhar 

e a celebrar... 

Boa Caça e Boa Pesca! 
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De novo a REDE... 
Os responsáveis Regionais e de Núcleo da IV secção voltaram a reunir-se nos passados dias 23/24 de 

Março para mais um Encontro. Esta sessão do PrAnimaR (como são chamados estes encontros) teve 

desta vez uma dinâmica diferente pois decorreu em simultâneo com outra iniciativa: a 1ª sessão de 

trabalho sobre o projecto RAP (Renovação da Acção Pedagógica).  

No PrAnimaR, onde se efectuou o trabalho 

específico da IV secção, apesar do pouco tempo 

disponível, foi possível fazer a apresentação e testar a 

1ª versão da “ferramenta” de apoio aos 

Departamentos Regionais de IV  que tem vindo a ser 

construída ao longo das anteriores sessões destes 

Encontros. Durante uma manhã foi promovida uma 

dinâmica de simulação em que se procurou aplicar a 

“ferramenta” (constituída por uma série de perguntas 

e indicadores sobre a situação da IV secção numa 

região e que ajudam à elaboração de um planeamento 

mais estratégico) a uma região fictícia de modo a 

aferir a sua aplicabilidade. A avaliação final, apesar do 

pouco tempo disponível para o trabalho, foi de 

grande agrado pelo apoio que tal material poderia 

constituir. À EN4 foi pedido que desenvolvesse 

esforços no sentido de “afinar” a proposta 

apresentada a fim de a disponibilizar com a brevidade 

possível. 

O contributo dos responsáveis da IV virou-se então 

para o projecto RAP onde com responsáveis 

regionais e de núcleo de outras secções se iniciou o 

caminho que levará a uma actualização das 

Metodologias Educativas, naturalmente com  

consequências também para a IV secção. Nesta 

espera conseguir-se que até ao final do ano exista uma 

proposta concreta de ajustamentos  às práticas actuais 

do Caminheirismo do CNE, que pode contemplar a 

Organização, o Sistema de Progresso... e o mais que 

se venha a estabelecer de acordo com todos os 

diagnósticos que foi possível efectuar ao longo dos 

últimos 2 anos. É um trabalho ambicioso mas sem 

dúvida aliciante. 

De referir ainda que neste trabalho ligado às 

propostas pedagógicas foi ainda possivel recolher o 

contributo dos Caminheiros que também nesse fim 

de semana e no mesmo local (Quinta da Fonte 

Quente – Tocha) tomavam parte em mais uma sessão 

do Cenáculo. 

No final e de novo só com os responsáveis da IV foi 

possível ainda divulgar e partilhar alguns projectos 

regionais e nacionais ligados à IV secção. Durante o 

fim de semana estiveram presentes representantes da 

IV secção das regiões de Braga (Famalicão), Porto, 

Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre/Castelo 

Branco, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Algarve, 

Madeira e Açores. 

João Armando Gonçalves 
 

2ª Edição do Cenáculo – Fórum Nacional de Caminheiros 
Decorreu a 22, 23 e 24 de Março, na Quinta da Fonte Quente, na Tocha, a 2ª edição do Cenáculo 

que contou com um número de participantes superior ao da 1ª edição o que significa uma maior 

representatividade em termos das regiões/núcleos que aderiram ao projecto. 

Está a ser preparado um número especial da C(u)arta para divulgar o bom trabalho feito e dar 

contas das consequências do mesmo para o Caminheirismo e para o CNE. Está atento! 

O Quê

Como Quando

Para Quê

Q
u

emO Quê

Como Quando

Para Quê

Q
u

em
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Regulamento para Concurso de 6 Cartazes sobre a 
Mística da IV Secção 

 
 

1. Este concurso tem como objectivo a edição de um conjunto de 6 cartazes 
relacionados com a IV Secção, para divulgação na associação, e que possam servir 
como ‘ferramenta’ de apoio à compreensão de aspectos particulares da 
metodologia. 

2. O concurso está aberto a todos os Caminheiros e Companheiros do CNE. 

3. O concurso tem início no dia 15 de Abril 2002 e termina a 31 de Maio de 2002, 
contando para o efeito a data de recepção dos trabalhos nos Serviços Centrais ou a 
data dos Correios. 

4. Cada participante deverá apresentar um conjunto de 6 maquetas com os seguintes 
temas (um tema por maqueta): 

?? Projecto Pessoal de Vida 

?? Carta de Clã/Comunidade 

?? Partida/Largada 

?? S. Paulo 

?? Simbologia 

?? Homem Novo/Bem-Aventuranças 

5. Cada cartaz deverá ser apresentado em formato A2, a cores ou a preto e branco. 
Os trabalhos poderão ser efectuados nos diversos materiais de pintura, incluindo 
colagem sobre papel. 

6. Todos os trabalhos deverão ser identificados no verso, com o nome, morada, 
telefone, idade, agrupamento e região do autor. 

7. Os trabalhos serão posteriormente avaliados por um júri constituído por 5 elementos 
(um membro da Secretaria Nacional da IV Secção, um assistente, dois 
Caminheiros/Companheiros, e por um designer). 

8. Todos os trabalhos apresentados ficam pertença do CNE, que poderá usá-los como 
achar mais conveniente. 

9. O trabalho apurado como vencedor pode, se necessário, merecer tratamento 
gráfico profissional, pelo Sector de Design do CNE. 

10. O resultado do concurso será publicamente divulgado através do órgão oficial do 
CNE. O júri poderá não atribuir o prémio se não se verificar qualidade nos trabalhos 
apresentados. 

11. O vencedor do concurso integrará uma equipa de Caminheiros/Dirigentes que se 
deslocará a Kandersteg no final do mês de Julho de 2002 afim de promover o 
RoverWay2003 (estadia de 3 dias). 

12. As omissões ao regulamento serão decididas pela Secretaria Nacional da IV Secção. 
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Escuteiros Universitários 
Por iniciativa de alguns escuteiros da Universidade do Porto estão a ser levadas a cabo acções no intuito de 

estabelecer um conjunto de actividades que vão de encontro ao espirito, mística e vivências escutistas.  

Inicialmente, um conjunto preliminar de encontros 

estruturados permitiu estabelecer “em traços largos”  

a vontade dos elementos presentes, vindo, mais tarde, a 

revelar-se crucial para o desenvolvimento de outras 

iniciativas de âmbito local e nacional e conhecer a 

realidade de muitos elementos que por via do 

estudo fora das localidades de residência se viram 

forçosamente afastadas dos seus agrupamentos.  

Como decidido  na primeira actividade (e para já, única) 

que teve lugar no CEFA – Centro Escutista de Formação 

Ambiental, em V.N. de Gaia, dever-se-ão organizar dois 

encontros: o primeiro de recepção dos novos 

estudantes da academia já no inicio do próximo ano lectivo, 

actuando no que concerne à ajuda na procura de  

alojamento, transportes, locais de interesse cultural, 

turístico e de utilidade pública, fazendo um  

acompanhamento próximo aquando a sua chegada. Em segundo, dada a inexistência a nível nacional nas estruturas 

do CNE de estatutos próprios que regulamentem o funcionamento dos chamados “clãs universitários”, levou-nos a 

considerar a necessidade de se realizar um encontro nacional de escuteiros universitários. Contamos com 

elementos que pertençam a unidades já em funcionamento ou em vias de formação, assim como também de 

escuteiros da AEP e Guias de Portugal, com o objectivo de elaborar um documento onde constem as linhas gerais 

do funcionamento destes ”encontros de escuteiros”, estabelecendo propostas de novos regulamentos e protocolos 

de cooperação para apresentar à Secretaria Nacional da IV. 

Entretanto, para que nada corra ao acaso, estamos empenhados desde já na organização destes eventos, recorrendo, 

sempre que possível a escuteiros com experiência a este nível, que nos podem contactar através de 

escuteirosup@yahoo.co.uk ou de ou obter  mais informações em: http://nuieee.fe.up.pt/~ee99106/escuteirosup. 

Daniel Filipe Rodrigues  
 
 

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 
Rua D. Luis I, 34 – 1200 Lisboa 
Tel. 213933650 – Fax 213950641 
Email: sniv@cne-escutismo.pt 
 


