
  

ACONTECEU… 
Êxodus: 26 a 30 de Dezembro (Leiria) 
Fórum Regional de Caminheiros: 12 de Janeiro 
(Beja) 
Encontro de Clãs: 19 de Janeiro (Évora) 
  

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

Dia de S. Paulo: 25 de Janeiro 
(In)Forma-te!: 2 e 3 de Fevereiro, Serpins 
CAP Interior: 9 a 12 de Fevereiro, Évora

 

 

Num Ano Novo... um Mundo Novo 
O iniciar de um ano é sempre um tempo de esperança, 

muitas vezes traduzida em planos e projectos mais ou 

menos complexos, mais ou menos definidos. 

Esta Equipa Nacional da IV secção não foge à regra e, 

tendo presente o trabalho efectuado nos dois últimos 

anos, traçou o seu plano para 2002 (incluído no Plano 

da Junta Central, aprovado no Conselho Nacional de 

Novembro passado). Nesse plano pode-se ler: 

 “O ano de 2002 encerra o triénio de vigência da actual Equipa 

Nacional da IV secção e corresponde assim, naturalmente, à última 

fase do plano trienal apresentado no início de 2000. 

É nesse contexto que, após uma fase de diagnóstico e lançamento de 

iniciativas (2000) a que seguiu outra de concretização e realização 

(2001), aparece 2002 como o ano de avaliação e validação do 

realizado, bem como de lançamento e consolidação de “ideias de 

futuro”, isto é, projectos e dinâmicas que possam subsistir à sucessão 

de mandatos. 

Pretende-se assim que 2002 seja, mais do que um ano de muitas e 

grandes realizações, um período de revisão e aproveitamento do que foi 

vivido, com vista a deixar bases para um futuro mais pensado em 

termos das necessidades do CNE. Nesse sentido, a acção da SN4 

centrar-se-á nas seguintes três preocupações principais: 

Retirar mais valias do trabalho realizado (Rover2001, Trilhos, 

Encontros com resp. regionais e chefes de clã,…) com vista à sua 

integração mais generalizada na prática do Caminheirismo do CNE 

aos diversos níveis (principalmente o local e regional); 

Consolidar algumas dinâmicas iniciadas a nível nacional (Cenáculo, 

PrAnimaR, (in)Forma-te! …) e apoiar a consolidação e trabalho das 

estruturas intermédias (regionais e núcleo) de IV secção, reforçando a 

rede humana ligada à mesma (Caminheiros, Chefes de Clã, Resp. 

Regionais e de Núcleo) ; 

Lançar definitivamente processos e iniciativas que perdurem, numa 

visão mais prospectiva do Caminheirismo, e do CNE como um todo 

(Base Nacional da IV secção, RoverWay2003, projectos de 

Caminheiros na área internacional, reforma da Metodologia 

Educativa,…).” 

É com base nestes pressupostos que foi elaborado o 

Programa de Actividades da SNIV. 

2002 será ainda um ano de grande trabalho no 

projecto RoverWay2003. Desejamos que sejam muitos 

aqueles que estarão envolvidos nesta iniciativa, quer 

para assegurar o seu sucesso, quer principalmente para 

que possam beneficiar desta experiência, servindo ela 

própria de elemento qualificador do nosso 

Caminheirismo. 

Neste início de 

ano, fazemos 

então votos para 

que 2002 

constitua um 

tempo em que 

possamos desde 

já, ajudar a construir um Mundo Novo no nosso 

Caminheirismo e no nosso CNE. 

A Equipa Nacional da IV Secção 

Boletim da Secretaria 
Nacional da IV Secção

Janeiro 2002
1ª edição
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Encontro de oração pela paz 
Assis, 24 de Janeiro de 02 

A convite de João Paulo II, os líderes das religiões do mundo irão 

reunir-se em Assis – a cidade de São Francisco – no próximo dia 

24 de Janeiro, para rezar pela paz. Deste modo, diz o Papa, 

«queremos mostrar que o genuíno sentimento religioso é uma 

fonte inesgotável de mútuo respeito e harmonia entre os povos: 

nele reside o principal antídoto contra a violência e os conflitos. 

Neste tempo de grave preocupação, a família humana necessita 

que lhe sejam recordadas as razões seguras da nossa esperança». 

Estas palavras da Mensagem do dia mundial da Paz e que dão o 

mote para o Encontro de Assis, têm como pano de fundo os 

«dramáticos acontecimentos do passado dia 11 de Setembro». 

Desde então, diz o Papa, «por todo o mundo as pessoas tomaram 

consciência, com nova intensidade, da sua vulnerabilidade pessoal 

e começaram a olhar o futuro com um sentido, jamais pressentido, 

de íntimo medo. Diante deste estado de ânimo, a Igreja deseja dar 

testemunho da sua esperança, baseada na convicção de que o mal, 

o mysterium iniquitatis, não tem a última palavra nas vicissitudes 

humanas».  

A Igreja, iluminada pela Palavra de Deus, confia-se à «solicitude 

misericordiosa e providente de Deus, que conhece os caminhos 

para sensibilizar mesmo os corações mais endurecidos e alcançar 

bons frutos mesmo de uma terra árida e infecunda. (...) com a 

graça de Deus este mundo, no qual as forças do mal parecem uma 

vez mais triunfar, há-de realmente transformar-se num mundo em 

que as aspirações mais nobres do coração humano poderão ser 

satisfeitas e onde prevalecerá a verdadeira paz».  

Lendo em profundidade os caminhos que vamos trilhando, o Papa 

aponta como colunas da verdadeira paz, «a justiça e aquela forma 

particular de amor que é o perdão». Esta proposta não é de 

imediata compreensão nem de fácil aceitação; é uma mensagem de 

certo modo paradoxal. Por isso, a oração não «vem depois do 

empenho pela paz» mas pelo contrário, «está no âmago do esforço 

para a edificação de uma paz na ordem, na justiça e na liberdade. 

Orar pela paz significa abrir o coração humano à irrupção da força 

renovadora de Deus. Ele pode criar oportunidades para a paz 

mesmo onde pareça que existam somente obstáculos e 

retraimento; pode reforçar e ampliar a 

solidariedade da família humana, apesar de 

velhas histórias de divisões e lutas. Orar pela 

paz significa rezar pela justiça, por um recto 

ordenamento no âmbito das Nações e nas 

relações entre elas. Quer dizer também rezar 

pela liberdade, especialmente pela liberdade 

religiosa, que é um direito humano e civil 

fundamental de cada indivíduo. Orar pela paz 

significa rezar para alcançar o perdão de 

Deus e, ao mesmo tempo, crescer na 

coragem de que necessita quem, por sua vez, 

quer perdoar as ofensas sofridas». 

Como caminheiros que acreditam e 

trabalham para a construção da Fraternidade 

Universal, este convite do Papa não pode 

deixar-nos indiferentes. Tanto pessoal como 

em grupo – Equipa, Clã, Agrupamento ou 

Região – somos convidados a rezar por esta 

intenção e a viver aquele dia em íntima união 

com o Papa e todos os líderes religiosos 

presentes no Encontro de Oração pela Paz. 

Se estiver ao nosso alcance, não deixemos de 

promover um momento de oração 

comunitário e, se for possível, ecuménico ou 

mesmo inter-religioso, tanto melhor. A 

exemplo de São Francisco, peçamos a Deus 

Omnipotente que faça de nós um instrumento da Sua 

paz. 
Pe. Armindo Janeiro 
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(in)Forma-Te! 
Serpins, 2 e 3 de Fevereiro de 2002 

"O Enriquecimento de qualquer caminhada, exige uma cuidada e rigorosa 
análise por parte da Equipa de Animação. Essa análise tem que ser feita 
depois da Escolha pelo Conselho de Clã, e antes da sua versão final do 
Conselho de Chefes de Equipa, e deve visar os seguintes quatro pontos 
fundamentais:  
I - A valorização da actividade na sua globalidade; 
II - A valorização dos objectivos propostos; 
III - A impregnação na actividade dos valores escutistas; 
IV - A exploração na actividade até ao limite possível do progresso 
individual." 

É com o propósito de ajudar os Chefes de Clã e os Responsáveis Regionais e de Núcleo pela IV Secção a explicitar 

estes aspectos, trabalhando sobre a sua implementação prática, que a EN4 vos convida a participar no próximo 

“!(in)Forma-te!”, que se realiza nos dias 2 e 3 de Fevereiro no Centro de Formação de Montanha de 

Serpins. 

Não te esqueças de trazer contigo: 
- Bússola (GPS - opcional), Canivete (à Rambo 
- opcional), Lanterna, 50cm de cordel (+/- 
3mm de espessura) 
- Impermeável, Botas (meias - opcional) 
- Tenda e saco cama 
- "Petiscos" regionais (p/ jantar de sábado) 
- Esferográfica e bloco 
- Metodologia Educativa (da IV) 
- Caminhadas/Projectos realizados ou a 
realizar para expôr num espaço reservado para 
o efeito. 
- Dúvidas... 

 

O Programa incluirá trabalhos de grupo e debates, 

exposições e apresentações, jogos e dinâmicas de 

animação, ceia/convívio regional, oficinas e 

actividades de exterior.. 
Até ao momento já se inscreveram dirigentes das 

seguintes Regiões: Açores, Algarve, Aveiro, Beja, 

Braga, Coimbra, Portalegre/Castelo Branco,  Porto, 

Santarém, Viana do Castelo e Viseu.  

De novo lembramos que podem chegar na sexta à 

noite. 

A Equipa Nacional da IV Secção 

 
 

CAP 2002 – IV Secção 
Destinatários 

Dirigentes interessados em possuir os conhecimentos necessários que os habilitem ao desempenho do cargo de 

Chefe de Clã, provenientes de regiões com falta de ocasiões de formação ao nível da IV secção. Outros dirigentes 

poderão ser aceites em função das vagas disponíveis e mediante contacto com as JR respectivas. 
 

Datas 

09 a 12 de Fevereiro de 2002 

13 e 14 de Abril de 2002 

08 a 10 de Junho de 2002 

29 e 30 de Junho de 2002 

Locais  

1ª, 2ª e 4ª sessões – SEMINÁRIO MAIOR DE ÉVORA 

3ª sessão – Local a definir pela Caminhada a escolher no curso 

Custos: € 120 por pessoa.  

Para inscrições contacta a tua Junta Regional ou de Núcleo! 
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A Propósito de Ano Novo... 

...uma mensagem rumo à felicidade! 
Pois é, mais um ano que passou e ainda pairam no ar as 

promessas sussurradas ao sabor das doze passas e ao 

som das doze badaladas... promessas que muitas vezes 

não passam disso mesmo... mas no meio disto tudo 

provavelmente o que é realmente importante é o 

desejo eminente em cada desejo e promessas 

sussurrada, reflexo da vontade de mudar e renovar tão 

característicos desta época do ano! 

Com efeito, ao olhar para trás não é propriamente um 

quadro bonito, o de 2001, ainda que muito de positivo 

se tenha feito, o que é certo é que muitos são os 

acontecimentos que enchem de negatividade o ano que 

passou...  

A este propósito penso ser pertinente dar voz a quem, 

no sentido de nos ajudar a pensar o futuro que começa 

neste presente que vivemos e no qual somos os actores 

principais, nos trouxe uma mensagem forte e profunda, 

ainda que aparentemente manifeste extrema 

simplicidade... 

Enquadrada no ciclo de conferências “Futuro do 

Futuro: Da Matéria ao Pensamento”, a participação de 

Sua Santidade o Dalai Lama, em Novembro, foi 

sem dúvida um dos pontos altos do PORTO2001- 

Capital Europeia da Cultura. Numa conversa pouco 

formal e marcada pelo humor que lhe é característico, 

o Nobel da Paz orientou a sua intervenção no sentido 

de contactar “jovens e todos os que partilhem o ideal 

da Paz”, sendo a sua conferência subordinada ao tema 

“Uma ética para o futuro”. Numa postura de 

extrema tolerância e compreensão, fazendo questão de 

notar que não era Seu propósito defender um ponto de 

vista religioso, mas sim uma perspectiva ética de 

encontro ao Homem (embora 

reconhecendo que as suas 

ideias eram budistas na sua essência, o que importa 

demarcar é o que delas se pode fazer voz de qualquer 

crença, religião ou ideologia cuja preocupação central 

seja a preocupação com ética da humanidade), o líder 

espiritual tibetano lançou um desafio aos presentes: 

concordando que “O Caminho para um mundo 

de paz tem que passar pelos corações de 

cada um de nós” vamos tentar pensar o futuro um 

pouco mais além, sendo nós os inventores de um 

futuro para esse futuro. 

“De que serve apontar culpas se não fazemos nós 

mesmos a diferença”: esta foi na minha opinião a ideia 

mais forte, ou pelo menos a que para mim fez mais 

sentido no meio de uma conversa que nos ia levando a 

viagem pela nossa própria consciência. Sendo o mais 

coerente possível com a sua postura e atitude face ao 

flagelo político e de constante violação dos direitos 

humanos que assombram ainda hoje o Tibete, o Dalai 

Lama é tudo menos um ser passivo, apesar de ser uma 

das grandes referências contemporâneas da vida 

contemplativa. Ao contrário dos Dalai Lala que o 

antecederam, não se coloca à parte, distante do mundo 

e do tempo. Afirma não necessitar de um isolamento 

permanente na sua caminhada espiritual, defendendo 

que “A Bondade e a Felicidade são 

compatíveis com a vida”: basta seguirmos aquilo 

em que acreditamos, sendo testemunho de paz, 

treinando-nos nós próprios a sermos um exemplo 

positivo.  
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Tendo o equivalente a um doutoramento em filosofia 

budista, mesmo a ciência lhe interessa: «Nos nossos 

dias, as explicações de antigos eruditos da Índia e do 

Tibete sobre o espírito e as suas maneiras de funcionar 

tornam-se cada vez mais apreciadas; a força destas 

tradições está ligada ao desenvolvimento da paz e do 

espírito; a ciência e a tecnologia estão ligadas ao 

progresso material; uma combinação das duas pode 

fornecer as condições completas para uma autêntica 

felicidade humana». Sendo um atento estudioso das 

constantes conquistas do mundo científico, acrescenta: 

«O conhecimento científico é moralmente neutro, tudo 

depende da motivação- o bem motivado é construtivo, 

mas negativamente motivado torna-se destrutivo. A 

paz do espírito, no entanto, não pode ser conseguida 

apenas com o progresso exterior». Assim, «Se 

quiseres a felicidade dos outros pratica a 

compaixão. Se quiseres a tua felicidade, 

pratica a compaixão.». 

Ao ler um dos seus livros (“Ética para o Novo 

Milénio”, Ed. Presença) encontrei algumas palavras que 

penso serem bem expressivas da mensagem que este 

Nobel da Paz nos tentou passar durante a conferência: 

«O meu apelo para uma revolução espiritual não vai no 

sentido de um revolução religiosa. (...) É mais um apelo 

para reorientarmos radicalmente a nossa 

visão de forma a afastá-la das 

preocupações habituais centradas no eu. É 

um apelo para considerarmos a 

comunidade mais alargada de seres com os 

quais estamos ligados e para optarmos por 

uma conduta que reconheça os interesses 

alheios em pé de igualdade com os nossos.» 

Trata-se de uma mensagem bem distante dos moldes 

do pensamento ocidental capitalista e globalizado, que 

pode de alguma maneira ajudar-nos a perceber “o 

rumo” deste Homem Novo. 

Rita Fraga, Companheira, colaboradora da EN4

 

 

X Forum National des Présidents de Relais1 et des Délégués 
Compagnons 

“Les Mots Pour le Vivre!” 
 

No fim de semana de 10 e 11 de Novembro teve lugar em Jambville (França) o 

fórum nacional de “caminheiros” dos Scouts de France (Compagnons). Em moldes 

um pouco diferentes aos que estamos habituados por cá, os representantes de 

cada clã e delegados regionais (todos caminheiros) reuniram-se em fórum, com a 

Equipa Nacional da secção, a fim de discutir a elaboração de uma “Lei do 

Escuta” específica para a IV secção. 

                                                                 
1 O equivalente ao nosso Clã. 
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Num último encontro tinham chegado à conclusão de 

que era necessário encontrar uma nova Lei que 

complementasse a “Carta dos Caminheiros” (uma 

Carta geral existente na associação), que tivesse um 

cunho mais pessoal, dirigindo-se mais a cada 

“caminheiro” do que ao “caminheirismo” em geral. 

Neste Fórum os “caminheiros” começaram a preparar 

o caminho que os vai levar a uma nova proposta. Com 

a orientação da Equipa Nacional da IV, bem como de 

outros animadores da secção, saíram deste encontro as 

linhas gerais para a discussão que se irá desenrolar em 

todas as equipas de “caminheiros” ao longo deste ano 

escutista, e de onde resultarão as propostas a serem 

votadas no próximo Fórum Nacional, a realizar em 

Novembro de 2002. 

 

Assim, na dinâmica do tema geral do fórum, “Les Mots 

Pour le Vivre!” (As palavras para o viver!), que no fundo 

é o tema geral para o ano escutista que começa, 

surgiram cinco áreas chave que serviram de directrizes 

para o debate e elaboração da nova Lei (entre parêntesis 

as conclusões dos diferentes grupos de trabalho, que irão servir de 

ponto de partida para o debate na associação):  

- viver a sua vida (nós, “caminheiros”, somos actores 

do nosso próprio desenvolvimento dentro da dinâmica 

da nossa equipa e seus projectos, através dos quais 

cada um de nós realiza uma aprendizagem de 

autoconfiança e afirmação de si próprio no mundo); 

- viver a espiritualidade (nós, “caminheiros”, 

sentimos a necessidade de um maior contacto e trocas 

de experiências dentro da equipa e também entre as 

equipas da “relais”) 

- viver uma vida saudável (nós, “caminheiros”, 

temos consciência da necessidade de proteger o nosso 

próprio corpo bem como respeitar o dos outros: 

temos que conhecer os nossos limites e os dos outros, 

em actividades, na vida do dia-a-dia, evitando, 

nomeadamente, o consumo de estupefacientes); 

- viver as relações (nós, “caminheiros”, assumimos a 

necessidade de viver as relações dentro da equipa num 

espírito de fraternidade e respeito mútuo, bem como 

assumimos esta atitude nas relações com o exterior, 

nomeadamente reforçando a possibilidade de escolha 

de um projecto individual ou de equipa no exterior); 

- viver o mundo (nós, “caminheiros”, somos 

elementos de mudança e simultaneamente 

observadores das alterações que se vão dando no 

mundo, pelo que devemos ter um espírito crítico face 

às informações que vamos recebendo); 

 

No final deste 10º Fórum, ficou no ar um ambiente de 

mudança e vontade de ir ao encontro das bases do 

“caminheirismo”, nos seus valores mais essenciais e 

por isso fundamentais. 

 

O CNE foi convidado a estar presente neste Fórum, 

tendo sido representado pelo Secretário Nacional da 

IV secção (João Armando Gonçalves) e um membro 

da Equipa de Projecto do Cenáculo - Fórum Nacional 

de Caminheiros (Rita Fraga). Durante o fim de semana 

foi possível recolher uma série de ideias que podem vir 

a ser úteis para a dinâmica do Cenáculo e da IV secção 

a nível nacional. Aproveitou-se igualmente esta 

oportunidade para fazer uma divulgação forte do 

projecto RoverWay2003 que suscitou um grande 

interesse nos cerca de 100 delegados provenientes de 

diversos locais de França. 

 

Rita Fraga, Membro da Equipa do Projecto Cenáculo 
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O Clã Universitário de Coimbra 

Uma Experiência para Partilhar... 

O Clã Universitário de Coimbra (CUC) foi constituído 

há três anos a partir de um grupo de amigos 

Escuteiros entre Dirigentes (Pituca e Paulo Valdez) e 

Caminheiros (na altura... agora todos Dirigentes: 

Ovelha, ToJo e Sandra).  

Apesar de ser uma ideia antiga na Região e ter havido 

uma iniciativa do género há perto de 20 anos atrás 

(que, infelizmente, não conseguiu afirmar-se no 

tempo), nunca tinha sido criado, com este formato e 

vivência própria de um Clã, nada do género, e os 

Caminheiros deslocados das suas regiões por motivos 

de estudo não tinham muitas vezes possibilidade de 

continuar as suas Caminhadas! 

Tudo partiu de uma actividade que fazemos todos os 

anos conhecida como Portas Abertas, que tem como 

objectivo, entre outros, celebrar com a Região, o 

Caminheirismo, para dar a conhecer à malta de fora 

que estuda por cá o que se vai fazendo, no que podem 

participar e grupos que podem integrar. 

Assim nasceu o CUC, pois desde o início tivemos 

imensa gente interessada, de fora da Região, bem 

como o apoio de alguns Caminheiros da nossa Região, 

sem os quais, possivelmente, nada disto seria possível.  

Foi constituído como um Clã, com o seu regulamento 

interno, aprovado em Conselho de Clã e funciona por 

Equipas, onde há espaço para os cargos e progresso 

próprio do Clã. 

Temos sentido muito apoio da Região, também 

porque, desde o início, tivémos o cuidado de não fazer 

colidir este Clã com os de origem. Da mesma forma a 

Junta Regional e o Departamento da IVª têm 

manifestado todo o seu empenho em colaborar e 

permitir que este Clã se desenvolva e cresça, sem, no 

entanto, interferir no seu funcionamento regular 

assegurando uma identidade própria ao CUC. 

Em termos das actividades, tudo começou por um 

sistema atrevido de troca de correspondência. A malta 

das Equipas (5 equipas de início, com entre 10 a 15 

elementos cada, além da equipa de animação) na 

dificuldade de poder haver encontros de Clã semanais 

(torna-se difícil reunir todas as semanas com perto de 

80 pessoas...), dirigiam-se a um local previamente 

determinado e lá recolhiam o seu envelope (preparado 

pela equipa de animação) onde encontravam tarefas, 

reflexões, propostas de actividade, etc..  

E assim fizeram todas as semanas. Uma vez por mês, 

o Clã encontrava-se e tínhamos actividades de exterior. 

O primeiro ano decorreu desta forma e foi uma 

experiência única para quem o pode viver... muito fica 

por contar, mas aqui não é local certo para entrar em 

todos os detalhes.  

No segundo ano, o sistema dos envelopes continuou, 

mas desta vez dinamizado por cada uma das Equipas, 

por um determinado período, findo qual essa mesma 

equipa preparava um encontro para todo o Clã. 
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Neste terceiro ano que passou, as Caminhadas foram 

vividas por equipa em diversos projectos de interacção 

directa com a Comunidade de Coimbra a vários níveis: 

desde acompanharem equipas de animação no Colégio 

dos Olivais onde se encontram crianças de meios mais 

desfavorecidos e órfãos em convívio com outros 

menores que ali se encontram presos por participarem 

nalguns dos problemas mais prementes da actualidade 

(droga, prostituição, assaltos, etc.), passando por 

integrarem equipas de acompanhamento e animação a 

crianças portadoras de doenças terminais, no I.P.O. e 

Hospital Pediátrico, até ao Banco Alimentar, 

assistência domiciliária, a idosos, animação de lares, 

etc. 

Valeu a pena sentirmo-nos vivos e participantes... e 

trabalhar para deixar o tal Mundo um bocadinho 

melhor do que o encontrámos! 

Ao longo de todo este tempo, houve sempre espaço 

para uma vivência plena em Clã, com tudo a que um 

Clã tem direito, investiduras dos Chefes de Clã, 

investiduras dos Chefes de Equipa, Conselhos de Clã, 

Conselhos de Chefes de Equipa, Celebrações, etc. 

Neste momento terminou o primeiro ciclo de três 

anos e houve lugar à troca da Chefia do Clã, bem 

como das equipas que, apesar de todos estes anos 

terem sofrido pequenas alterações, foram mantendo 

sempre o nome, o Livro da equipa bem como lema e 

espírito próprio. Nesta fase assistimos também, a uma 

troca de fundo ao nível das equipas, uma vez que 

foram feitas de raíz, para este novo período de 

projecto. 

Espera-se um bom ano 

Jorge “Pituca” Noro 

Responsável IV Secção Região Coimbra... 

 

 
 

Notícias das Regiões, Núcleos ou Agrupamentos 

A C(u)arta é um boletim dedicado a quem gosta de caminheiros e quer estar informado daquilo que se vai 

fazendo na IV secção no país, seja de iniciativa da Equipa Nacional da IV secção ou das Regiões. Como 

meio de informação vivo que pretende ser, A C(u)arta está disponível para publicar relatos, opiniões, artigos 

que nos queiram fazer, chegar de preferência através do endereço electrónico da EN4: sniv@cne-

escutismo.pt. Deste modo poderá ser cada vez mais espelho do que se vai fazendo pelo Caminheirismo do 

CNE. Aguardamos o teu contributo!  
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Estamos a chegar! 
Actividade em Kandersteg, Clã 5 – Santo Inácio de Loyola 

(continuação do artigo publicado no número de Dezembro da C(u)arta)  

Objectivo Almenalpen 

O grupo hoje não está inteiro. Quinze pessoas, ou os 

quinze mais afortunados vão hoje terça-feira a 

Lotschenpass, o glaciar. Para lá irem tiveram que 

preparar uma extensa lista de material incluindo 

primeiros socorros, agasalhos e principalmente boas 

botas para andar cujos proprietários só iriam mediante 

aprovação destas pelo guia. Pois é, alguns ficámos para 

trás porque as nossas fieis botas não cobriam o nosso 

tornozelo ou porque o rasto das mesmas não era 

adequado. Mas quinze foram, alguns com botas 

emprestadas, mas foram. Quando regressaram muitas 

eram as histórias do passeio pela neve em T-shirt em 

pleno Agosto, da oração na neve em que alguns 

adormeceram de tão cansados e até mesmo a história 

do Coelho que com botas emprestadas conseguiu lá 

deixar em cima o rasto das mesmas e que por entre 

nomes que chamava ao guia por este andar tão 

depressa e tropeções, lá regressou. Regressando ao 

passeio a Almenalpen, local de chegada de um dos 

vários teleféricos existentes, onde existe a fábrica de 

queijos da vila, um restaurante e um local de 

lançamento para parapentes. Dado a existência de um 

teleférico nem todos foram a pé, alguns optaram, e 

acertadamente, por subir neste, os outros deram corda 

aos sapatos e toca a subir. O caminho até Almenalpen 

é dos mais belos que já vi. Começamos em direcção a 

Sul, atravessando uma bela e plana, coisa rara por aqui, 

pastagem que ia dar à floresta, onde seguiríamos um 

trilho que serpenteando subia ao longo de um ribeiro 

que de cascata em cascata descia a montanha. Saídos da 

floresta, e tendo descansado em vários pontos da 

subida, pois este vosso narrador não se encontrava 

bem de saúde, demos de cara com a típica paisagem 

alpina, em que a suave encosta da montanha é coberta 

por erva verde, e neste cenário prosseguimos até 

Almenalpen cruzando-nos com várias pessoas que 

seguiam em sentido descendente. Chegados ao nosso 

destino reencontrámo-nos com aqueles que subindo de 

teleférico, à várias horas nos esperavam para começar a 

visita à queijaria. A descida, para este vosso amigo foi 

de teleférico e precedida de um sono para debelar a 

febre, mas para outros, os mais rijos, foi pelo mesmo 

caminho, tendo alguns ainda subido para além de 

Almenalpen, no regresso a conclusão era de que aquele 

caminho era uma descida e não uma subida, isto é para 

cima vai-se de teleférico e para baixo vem-se a pé. 

Oeschinensee, o grande lago que fica a 1593 metros 

de altitude mais 300 que Kandersteg, é provavelmente 

o ponto mais visitado por turistas na região. Chegando 

lá, deparamos com a idílica visão de um lago cercado 

de montanhas cujos cumes ainda mantêm a neve do 

inverno que passou.. Os caminhos que levam ao lago 

são calcorreados por todo o tipo de gente, do já 
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‘tradicional’ turista japonês de máquina fotográfica em 

punho, à carteira da vila que aproveita o tempo livre 

para brincar com o seu cão junto da água. Eu, como 

fotógrafo amador que sou deliciei-me com a paisagem 

e com os totens esculpidos em troncos de árvores que 

se espalham em redor do lago, outros preferiram ir a 

banhos e experimentar as aparentemente frias águas do 

lago. À descida vivemos aquela que foi provavelmente 

a nossa mais arrojada aventura em Kandersteg. 

Levados pela vontade que um certo fotógrafo amador 

tinha de captar uma longínqua e imponente cascata, o 

grupo saiu do trilho em direcção desta, para descobrir 

que lá não há trilho, a não ser aquele deixado pelas 

nossas calças durante o ‘scu’ pela encosta até à cascata. 

Fotografada a cascata, esfoladas as pernas e molhadas 

todas as mochilas, é altura de regressar, mas, “se não há 

trilho para cá, não há trilho para lá”, pois bem 

seguimos o curso do rio, até este ser atravessado por 

uma ponte e daí para o campo, cansados, molhados 

mas muito, muito felizes por termos visto algo tão 

bonito. 

Nem só de caminhadas se faz uma actividade em 

Kandersteg, muitas foram as horas que convivemos 

com outros escuteiros. Partilhámos a nossa cozinha, a 

tradicional feijoada, num jantar partilhado em que 

provámos paella e aprendemos a fazer comida 

japonesa. Divertimo-nos num churrasco vestidos de 

extra terrestres, e após este ensinamos e aprendemos 

canções de outros países. Partilhámos experiências 

num fogo conselho internacional em que todos 

estavam presentes. Reflectimos todas as noites sobre 

aquilo que se passou durante o dia, e de manhã sobre 

aquilo que o novo dia nos reservava sempre 

acompanhados de belos textos escolhidos para estes 

momentos de oração e reflexão. Tivemos algumas 

discussões mas acima de tudo muitos momentos 

felizes. 

Chegada a nossa estadia ao fim, é altura de arrumar a 

bagagem, limpar o campo, dar uma última olhada em 

redor e voltar. O regresso é novamente feito de 

autocarro, novos filmes nos esperam e o desconforto é 

agora ainda mais notado pois os ossos não ficaram 

indiferentes a dormir no chão e às caminhadas e 

diferentes actividades. Contudo as opiniões são 

unanimes, valeu a pena dar o passo extra, valeu a pena 

ousar e ir onde nunca havíamos ido antes, agora a 

vontade é ir ainda mais longe e fazer, quem sabe, 

melhor. Por isso, se daqui a algum tempo vos escrever 

algo sobre o Quénia, ou qualquer outro lugar, é porque 

a semente lançada à dois anos em Constância, de que 

resultou esta grande actividade ainda tem muito por 

onde crescer, e certamente vai crescer. 

Boa caça! 

Texto de Paulo Gomes, Fotos de Ricardo Triães 

e David Pereira (Região de Santarém) 

t 
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