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Vai Acontecer...

Caros Irmãos Escutas,

É com o maior pesar que comunicamos o falecimento, no 
passado dia 10 do corrente, do Chefe Regional de Setúbal, 
António Alberto Rodrigues Pereira.

Exprimindo o sentimento de perda irreparável que constitui 
o falecimento do Chefe Regional, António Alberto 
Rodrigues Pereira, e nos termos e para os efeitos do artigo 
9º, nº2, do Regulamento de Protocolo do CNE, ordena o 
Chefe Nacional, Luís Lidington, luto nacional, por 30 dias a 
partir de 10 de Maio de 2001.

A nível internacional é reconhecido que o sucesso da proposta educativa que uma associação escutista faz aos jovens se reflete no 

efectivo que esta possui nas secções mais velhas. De facto, é cada vez maior o desafio de "construir" propostas de programas e de 

actividades que sejam simultâneamente atractivas e relevantes para a formação integral dos adolescentes e jovens adultos. Não 

admira por isso que seja visto com preocupação o decréscimo acentuado de efectivo que se verifica em muitas associações escutistas 

(nomeadamente europeias) com especial incidência nas secções mais velhas (levando ao fenómeno da "infantilização do 

Movimento").

Neste contexto e para tentar lançar pistas que possam qualificar a proposta pedagógica das secções mais velhas, foi lançado através 

do Bureau Mundial do Escutismo, um inquérito-diagnóstico sobre o trabalho nos diversos países com os membros maiores de 15 

anos (que no CNE corresponderá aproximadamente às III e IV  secções)

Até à data, e após resposta de cerca de 60 associações, emerge um dado curioso: em termos de efectivo dos +15, Portugal aparece 

colocado em 1º lugar na Europa, à frente de países como o Reino Unido, França, Espanha e 5º lugar no Mundo, atrás de USA, Japão, 

Tailândia e Indonésia (e se se considerar a relação com o efectivo total nacional, Portugal sobe ao 4º lugar do Mundo).

É certo que a quantidade não implica necessáriamente qualidade, mas neste caso, e analisando a evolução do efectivo das secções 

mais velhas nos últimos anos, é bom saber que temos sabido manter o interesse de milhares e milhares de adolescentes e jovens 

adultos (não esquecendo que o fenómeno da "rotatividade" existe, ainda que em menor escala, nas III e IV secções).

 Isto poderá querer dizer que existe uma base muito positiva de trabalho da qual se pode partir, devendo ser nossa preocupação a 

de "afinar" as coisas e torná-las mais claras, precisas, trabalháveis. Há que eliminar das nossas Metodologias e prática os aspectos que 

comprovadamente não resultam e adicionar outros que respondam melhor à realidade de hoje.

Que estas notícias animadoras possam servir de estímulo para procurarmos percorrer o caminho da qualidade, buscando sempre 

um melhor Escutismo e, em particular, um melhor Caminheirismo.

A Equipa Nacional da IV secção

O Caminho da Qualidade
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Quando ?
As actividades decorrerão de 5 de Agosto a 9 de Setembro.

Quem pode participar ?
Todos os caminheiros, CIL's e dirigentes do CNE, que estejam 
disponíveis pelo menos uma semana.

Que actividades vão ser desenvolvidas ?
Recuperação de casas; preparação de local de acampamento; 
construção de mobiliário; marcação de trilhos; montagem de 
infra-estruturas (água e latrinas); montagem de paredes de 
escalada; marchas de conhecimento da região; contacto e 
interacção com as populações locais.

Em suma vão ser montadas as estruturas da Base Nacional de 
Caminheiros, mas iremos também trabalhar na animaçã
o por forma a termos também futuros animadores desta Base 
em Actividades nacionais ou internacionais.

Transportes, Alimentação e Estadia
Esta é uma acção de voluntariado, no entanto tentamos 
proporcionar as melhores condições para que ela aconteça. 
Haverá transportes de a partir de S. Pedro do Sul. A estadia será 
em regime de acampamento.

A alimentação estará a cargo dos participantes, sendo que 
esperamos o apoio do IPJ, através do programa OTL 
(ocupação  dos  t empos  l i v r e s ) ,  que  con fe r i r á
 uma bolsa de 1750$00, por dia, por participante, para a qual os 
interessados deverão candidatar-se através do site 
http://www.sej.pt no período de 15 de Maio a 15 de Junho e 
indicar a sua preferência pelo projecto "Drave, uma aldeia 
para o futuro".

Caminheiro não deixes o futuro da tua Base 
Nacional nas mãos de outros!!! 

Campo de Trabalho em Drave

No seguimento do Rover2001 vamos realizar um 
campo de trabalho em Drave para continuação das 
estruturas iniciadas durante a actividade, bem como a 
implantação de outras que constituirão a futura Base 
Nacional de Caminheiros. 

L

O Quê?
Acampamento que vai decorrer de 8 a 15 de Julho, intitulado de 
“Cherries Odyssey” (Odisseia das Cerejas), na Lituânia.

Para Quem?
Destinado a escuteiros com idades compreendidas entre os 14 e os 18 
anos, de toda a Europa, de acordo com o “Eurotransit”, sendo o tema 
“Lendas e Mitos Gregos”.

Cerejas?
Os jovens Lituânos com estas idades (14-18) têm os lenços cor de 
cereja, sendo por isso conhecidos por “cerejas” - daí o nome de 
“Odisseia das Cerejas”.

Onde?
O local compreende diversas zonas e curiosidades como dunas, 
mosteiros com caves misteriosas, museus, ex-base de mísseis 
soviéticos, aventuras em pântanos, estações de águas minerais, etc.

Actividades
8 Julho - Chegada a Campo, Cerimónia de Abertura
9/10 Julho - Programa de familiarização dos participantes
11/14 Julho - Odisseia das Cerejas (viagens em pequenos grupos a 
parques nacionais a pé, de bicicleta e canoa).
15/17 Julho - Reencontro no Campo, partilha das diversas 
experiências.

Informações
Para mais informações deves contactar a Secretaria das Relações 
Externas ou a Secretaria Nacional da III Secção.

Cherries OdysseyCherries Odyssey

A Organização do RoverWay - People in Motion” vai 
selecionar três profissionais a tempo inteiro para esta 
actividade, com funções de direcção executiva.

O contrato consiste em 2 anos e meio sob a coordenação 
de uma estrutura organizativa própria do RoverWay - 
People in Motion”, tendo Lisboa como local base de 
trabalho.

Para mais informações consultar a Flor de Lis de 
Abri/Maio ou contactar aca@dislogo.ucp.pt ou pelo 
telefone 217214140.

Se estiveres interessado(a) envia a tua candidatura até ao 
dia 31 de Maio, ao cuidado de André Corrêa d’Almeida, 
para o endereço:
Direcção de Recursos Humanos do “RoverWay - People 
in Motion”
R. D. Luís I, 34 - 1200-152 Lisboa

RecrutamentoRecrutamento
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O que é ?
Um fórum de caminheiros que se pretende venha a constituir um 
espaço informal de amplo debate e onde poderão vir a ser abordados 
temas como:

Sistema de progresso
Novas formas de organização na IV secção
Áreas-chave do Programa Educativo para a IV secção
Inserção de novas realidades sociais na prática do Escutismo e do 
Caminheirismo em particular
Forum Mundial de Jovens 2002: dinâmica de participação

O Cenáculo terá funções meramente consultivas, podendo as suas 
conclusões ser editadas como recomendações à EN4 ou outra 
estrutura do CNE

Cenáculo - a voz dos CaminheirosCenáculo - a voz dos Caminheiros
Para quem ?
O Cenáculo será constituido por dois caminheiros por região (ou 
núcleos com mais de 15 agrs) do CNE, indicados pelos respectivos 
Departamentos, devendo ter o seguinte perfil:

possuir promessa de caminheiro
ter capacidade de intervenção e comunicação
ter conhecimento da região/núcleo de origem 
demonstrar vontade de participar na dinâmica apresentada

Para quê ?
Os objectivos deste projecto são:

Provocar (pelo exemplo) uma maior participação e envolvimento 
dos jovens (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.

A participação dos jovens nas 
tomadas de decisão no Movimento é 
um dos temas mais actuais na cena 
escutista internacional. Nessa linha 
e em jeito de experiência-piloto, a 
Secretaria Naccional da IV Secção 
lança o projecto Cenáculo.

Quando ?
A primeira sessão do Cenáculo realizar-se-á no fim de semana de 29 e 30 de Setembro de 2001. 
As sessões seguintes serão marcadas pela própria dinâmica de trabalho do Cenáculo e também da SNIV (na 
proposta de temas para análise), sendo a regularidade de 2 sessões por ano o mínimo desejável.
A duração do projecto será a que a própria dinâmica ditar

Como proceder?
As Regiões e Núcleos deverão enviar até ao dia 30 de Maio os nomes e contactos dos seus dois participantes.

Palavra de Deus
“ O Filho do homem veio não para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma 
multidão” (Mt. 20,28).

Palavra da Igreja
“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e 
de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, tristezas e as angústias dos discípulos de 
Cristo, e nada existe de verdadeiramente humano que não encontre eco em seu coração. Eles são, com efeito, 
uma comunidade de homens unidos em Cristo, dirigidos pelo Espírito Santo na sua peregrinação para o 
Reino do Pai e portadores duma mensagem de salvação, que devem comunicar a todos. É por isso que a 
comunidade dos cristãos  se reconhece real e intimamente solidária do género humano e da sua história” 
(GS 1).

Palavra dos homens
“Se a Igreja quer ser sinal, é necessário que anuncie a mensagem de Jesus não aos outros mas a si mesma. 
Toda a credibilidade de que possa gozar, depende da sua fidelidade à mensagem de Jesus” (H. Kung).
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Foi no passado dia 4 de Maio de 2001, que o Departamento Regional da IV de Santarém, reuniu com as equipas de animação da IV secção desta 
mesma região com o intuito de aproximar os dirigentes para um trabalho de âmbito regional e local, e de colher ideias para a construção de um 
programa  para a IV, para o ano 2001/2002.
Eis a lista completa dos clãs dos agrupamentos representados nesta reunião:

Agrupamento Clã

44 Tomar 12

65 Torres Novas 4

403 Rio Maior 8

404 Almeirim 17

634 Alcanhões 10

867 Alcanena 13

1040 Vale de Figueira 11

1111 Várzea 14

1120 Cartaxo Em processo de filiação

1139 Golegã 20

Fica aqui o registo de algumas das conclusões sobre as ideias que 
foram debatidas:

O departamento deverá apoiar todos os Clãs da Região fomentando dentro 
destes o espírito de iniciativa; deverá ainda arranjar formas de motivar os 
Clãs.
Todos os dirigentes e Caminheiros aqui presentes estão dispostos a 
participar neste tipo de iniciativas.
O trabalho responsável dos dirigentes deve passar por participar neste tipo 
de reuniões, fazendo partilha de experiências e dificuldades com que se 
deparam nos seus Clãs, participando ainda nas decisões da 1V a nível 
regional.
O Papel de um departamento regional da IV deverá ser um papel de 
orientador e mediador, que não tente definir directrizes rígidas.
Deverá ser organizador de fóruns e outros eventos, contando sempre com o 
apoio dos agrupamentos da região para o desenvolver das suas actividades.
Todo o apoio possível deverá ser dado por todos, mas existe alguma 
incompatibilidade entre cargos desempenhados a nível regional e a nível de 
agrupamento, tendo o dirigente (ou caminheiro!) que abdicar de um papel 
de grande actividade a nível de agrupamento. Poder-se-ia minimizar este 
facto, criando projectos específicos e pontuais (tendo sempre em vista um 
objectivo geral, seguindo uma estratégia regional) onde diferentes pessoas se 
poderiam dedicar a 100% à execução desse plano.
Nem todos os dirigentes devem (ou podem) ter trabalho responsável a este 
nível. É necessária a criação de equipas especificas para poder ser 
maximizada a eficácia do departamento.
Actividades de dimensão regional não são propícias ao aplicar desta 
metodologia educativa, pois realizam-se 3 ou 4 por ano e a caminhada são 
365 dias por ano! Todo o tipo de actividades de menor dimensão parece ter 
ambiente mais propício  ao aplicar da nossa metodologia educativa.

Com esta reunião procurou-se dar um passo para que todos se 
sentissem mais responsáveis pelo bom sucesso de um trabalho que 
não pretende mais do que, que cada caminheiro que se comprometeu 
voluntariamente com este ideal, tenha no caminheirismo uma 
oportunidade para concretizar o seu projecto de felicidade. Fica a 
esperança no sonho de que sejamos nós os dirigentes, os verdadeiros 
irmãos mais velhos que ajudem cada caminheiro que nos está 
confiado, a aproveitarem da melhor forma esta oportunidade.
Deus nos dê forças para ser fiéis trabalhadores nesta ceara.
Até breve e boa caça.

Pelo Departamento Regional da IV  Região de Santarém
Rui António

Santarém colhe ideias
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O + NEGATIVO

Entre escolhos e escolhas…
É este o tema do primeiro cruzeiro que a Equipa Marítima Nacional organiza e que largará da Lisboa no dia 
5 de Setembro de 2001 rumo a Cádiz, passando por Portimão já no regresso a Lisboa, que está previsto para 
o dia 12 do mesmo mês.

Será a bordo do Creoula que os 50 escuteiros marítimos participantes (marinheiros, companheiros e 
dirigentes) irão experimentar pela primeira vez a verdadeira vida no mar. Organizados em quatro 
tripulações verticais, cada grupo irá desempenhar tarefas tais como vigia, leme, adjunto do oficial de quarto 
ou rancheiro e faxina, trabalhos esses outrora o dia-a-dia dos velhos lobos do mar e pescadores de bacalhau 
nos mares do Norte.

Para além das tarefas diárias, todos os instruendos (assim se chamam todos os civis que embarcam no 
Creoula) terão oportunidade para aprender um pouco sobre a história da pesca do bacalhau à linha, onde 
cada homem era “capitão“ do seu próprio dori, embarcando sozinho nos mares gelados da Gronelândia. 
Será também um espaço para viver a partilha de experiências com os outros, como o assistir ao pôr do sol 
enquanto na vigia à proa, ou a exibição de um grupo de golfinhos que teimam em nos acompanhar quando 
vamos ao leme. Será também tempo para viver a maravilha da criação de Deus, em cada brisa que sopra ou 
em cada onda que embala a “nossa própria canoa…” Mas será principalmente tempo para navegar “entre 
escolhos e escolhas…”.

Navegando entre escolhos e escolhas...
Priiiii… “Atenção Creoula… Guarnição… Instruendos… faina geral de mastros”
É assim que tem início uma das mais árduas, mas também uma das mais belas tarefas a bordo do antigo bacalhoeiro 
Creoula, agora ao serviço dos jovens que queiram experimentar a vida no mar. E é este o desafio que a Equipa Marítima 
Nacional do CNE propôs aos jovens escuteiros marítimos com idade superior a 16 anos. A adesão foi grande e os 
preparativos já começaram…
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O N.M.T. Creoula
O Navio de Treino de Mar (N.M.T.) Creoula é um dos poucos antigos navios bacalhoeiros portugueses que 
ainda navegam nos grandes oceanos. O lugre Creoula foi um dos primeiros navios construídos pelos 
Estaleiros Navais de Lisboa (CUF), tendo a sua construção sido efectuada em tempo "recorde" (62 dias 
úteis). Lançado à água em Março de 1937, viria a ser entregue ao armador, Parceria Geral de Pescarias, em 
12 de Maio seguinte, realizando até 1973, 37 campanhas de pesca do bacalhau na Terra Nova.

Numa viagem de pesca normal, o Creoula navegava com 54 pescadores, 10 moços de convés, 2 cozinheiros, 
3 oficiais de máquinas, 2 oficiais de ponte e capitão. Nos 54 pescadores estavam incluídos 9 marinheiros e 
um contramestre que acumulavam as suas funções com as da pesca.

Em 1976, a Secretaria de Estado das Pescas, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, decidiu 
adquiri-lo, o que viria a ter lugar em 1980, para a instalação de um museu. Uma vez constatado o seu ainda 
bom estado, foi decidido recuperar o Creoula e transformá-lo em navio de treino de mar, para o que foi 
necessário transformar o porão de peixe em coberta para 60 instruendos, ampliar a enfermaria e a 
capacidade de aguada, instalar um refeitório, aumentar as instalações sanitárias, alterar o lastro e substituir a 
madeira por aço nos mastros. Em 1 de Junho de 1987 e de acordo com um despacho, o Creoula foi 
formalmente entregue ao Ministério da Defesa Nacional, passando a ser designado como Unidade 
Auxiliar de Marinha (UAM 201) e classificado como "navio de treino de mar".
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