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Uma carta é (ainda hoje) uma mensagem que se manda a alguém na qual se dão notícias, 
se transmitem sentimentos, se descrevem situações.

Este é o primeiro número de um boletim informativo 
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 ou das Regiões.

Será um meio de divulgação despretencioso, com 
periodicidade mínima mensal, cuja principal função vai ser 
fazer chegar informações com brevidade, procurando assim 
manter esclarecidos e envolvidos o maior número possível de 
escuteiros ligados à IV Secção.

Pode parecer paradoxal que nos tempos em que vivemos 
tenhamos chamado a este boletim "A Carta". No entanto 
uma carta é (ainda hoje) uma mensagem que se manda a 
alguém na qual se dão notícias, se transmitem sentimentos, se 
descrevem situações. "A Carta" procurará ser isso mesmo, e 
tentará fazê-lo da mesma maneira autêntica e pessoalizada tal 

como uma carta faz.
Por outro lado, a expressão "carta" assume para a IV 

Secção do CNE um significado especial, que corresponde a 
um compromisso de progresso comunitário assumido 
colectivamente (na Carta de Clã). Este boletim será 
naturalmente o "espelho" dos compromissos que muitos 
assumiram em prol da IV Secção e não deixará de registar os 
progressos que esta Secção, como um todo, irá fazendo ao 
longo do tempo.

Pela nossa parte o compromisso fica claro: "Contem 
connosco!"

Forte canhota.

A Equipa Nacional da IV Secção

Quem escreve uma carta…

O ROVER 2001 já mexe…

O Rover 2001 começa a desenhar-se agora. Uma coisa parece certa: será uma ocasião de festa, de encontro, de trabalho; 
uma oportunidade de crescimento pessoal. Acima de tudo queremos que seja uma genuína actividade de Caminheiros.

Há 2000 anos um acontecimento radical iria 
mudar o mundo e fazê-lo entrar numa nova era. A 
presença de Cristo no meio dos homens teve 
consequências de tal maneira revolucionárias que 
nem mesmo os não crentes são capazes de 
ignorar. 

No início de um novo milénio, de uma nova era, é também 
um Tempo Novo que somos convidados a viver; um tempo 
que os homens de boa vontade teimarão que seja de 
prosperidade, de partilha, de construção, de fraternidade. E 

por isso é que o tempo tem de ser novo: porque importa que 
se recupere a radicalidade de propostas suficientemente 
ousadas que devolvam à Humanidade a sua dignidade, o seu 
amor-próprio, o orgulho da sua própria existência. De pouco 
adiantarão os progressos e avanços que dia a dia vemos 
acontecer em diversos domínios, se não se tiver sempre em 
fundo o próprio Ser Humano.

É neste tempo em que tudo parece possivel, em que tudo 
parece novo, renovado ou renovável, que cada um de nós tem 
também uma boa ocasião de se renovar. Um Tempo Novo 

Aconteceu... Vai Acontecer...

26/30 Dez - Exodus (Leiria)

23 Jan - Dia de S. Paulo (Coimbra)

16 Fev - Dia BP (Leiria)

18 Fev - Conselho Pedagógico IV Secção (Setúbal)

26 Fev - Encontro Regional de Caminheiros (Viseu)

11/12 Mar - Encontro Chefes de Equipa (Coimbra)

8/9 Abr - Peregrinação Regional a Fátima (Leiria)

29 Abr/1 Mai - Encontro Regional de Caminheiros 

(Coimbra)

28 Abr/1 Mai - RoverPuto (Braga)

Desafios de Santiago (Setúbal)

14 Mai - Jogos da Primavera (Setúbal)

29 Abr/1 Mai - 



exige um Homem Novo e esse podemos ser cada um de nós; 
melhor: esse devemos ser cada um de nós.

É com este pano de fundo que em Agosto de 2001 se 
realizará o Rover do CNE. Um Rover que começará a ser 
vivido por aqueles que a ele queiram aderir, muito antes da 
sua concretização. Os Caminheiros e os próprios Dirigentes 
que com eles trabalhem serão convidados a viver uma 
Caminhada durante o ano escutista 2000/2001, que poderá 
(se um compromisso nesse sentido fôr assumido pelos Clãs) 
culminar na vivência de  7 dias de actividade com centenas de 

outros Caminheiros do CNE e de outras associações 
europeias.

Preparemo-nos pois para dias de vivência exigente mas 
estimulante. Para um conjunto de propostas com "alma". 
Para uma actividade de Caminheiros.

A Equipa Nacional da IVª Secção

Esta é a nossa REDE 
E porque para realizarmos contactos temos de conhecer a quem nos devemos 
dirigir, aqui vai a listagem dos contactos regionais, ou como fica desde já 
conhecida, a REDE.

Nome Cargo Região Telefone E-mail

António Theriaga EN4 Lisboa 917254688 antonio.theriaga@flgaspar.pt
João Armando EN4 Coimbra 939332105 joarmando@mail.telepac.pt
Pedro Barros EN4 Porto 917607446 mbii@mail.telepac.pt
Pedro Brito EN4 Lisboa 919394855 pbrito@ipimar.pt
Maria Lima Vaz SR4 Açores 918318380 -
Carlos Pargana SR4 Algarve 969032818 -
Duarte Vieira SR4 Aveiro 936265823 duarte_doc@hotmail.com
Luís de Matos SR4 Beja 962767377 -
Helena Leite SR Braga 936077563 -
Artur Sousa SR4 Bragança - -
Jorge Noro SR4 Coimbra 919888607 annemeike@hotmail.com
Luís Fialho SR4 Évora 939762075 -
Carlos Rodrigues SR4 Guarda 965021529 -
António Almeida SR4 Lamego 938402005 -
Eliane Venda SR4 Leiria 914203007 -
Alexandre Cardoso SR4 Lisboa 939808513 -
Hugo Jardim - Madeira 919918856 -
Ana Baltasar - Portalegre/Castelo Branco 917061452 rdd57719@mail.telepac.pt
Carlos Franco SRP Porto 969049768 -
Rui António SR4 Santarém 933407869 -
José Lourenço SR4 Setúbal 966317493 jmblourenco@mail.telepac.pt
Óscar Costa SR4 Viana do Castelo 934073513 Paulo Lima – botagel@mail.telepac.pt
Augusto Ladeiras SR4 Vila Real 933418008 -
Vitor Borges SR4 Viseu 917038988 mop97428@mail.telepac.pt
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A Secretaria Nacional da IV Secção solicita a todos os Secretário Regionais e de Núcleo que enviem os seus contactos por forma a completar 

(ou corrigir, se necessário) a informação aqui apresentadas.

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!!



Agenda de Actividades Nacionais

Para nos mantermos sintonizados e atentos aqui vai a agenda com as principais actividades nacionais da IV Secção para 
os próximos tempos.

Gestão de tempo
Ao longo da nossa vida o tempo passa a correr… a agenda está sempre cheia com reuniões e esquecemo-nos de que o "dever 
do Escuta começa em casa".

Um consultor, especialista em Gestão do Tempo, quis 
surpreender a assistência numa conferência. Tirou debaixo 
da mesa um frasco grande de boca larga. Colocou-o em cima 
da mesa, junto a uma bandeja com pedras do tamanho de um 
punho e perguntou: Quantas pedras pensam que cabem neste 
frasco?

Depois dos assistentes fazerem as suas conjecturas, 
começou a meter pedras até que encheu o frasco. Depois 
perguntou: Está cheio? Toda a gente olhou para o frasco e 
assentiu que sim. Então ele tirou debaixo da mesa um saco 
com gravilha. Meteu parte da gravilha dentro do frasco e 
agitou-o. As pedrinhas penetraram pelos espaços que 
deixavam as pedras grandes. O consultor sorriu com ironia e 
repetiu: Está cheio?

Desta vez os ouvintes duvidaram. Talvez não. Muito bem! 
E pousou na mesa um saco com areia que começou a despejar 
no frasco. A areia filtrava-se nos pequenos buracos deixados 
pelas pedras e pela gravilha. Está cheio? perguntou de novo. 
Não! exclamaram os assistentes. Bem dito. E pegou numa 

jarra de água, que começou a verter para dentro do frasco. O 
frasco absorvia a água sem transbordar. Bom, o que 
acabámos de demonstrar? perguntou. Um ouvinte 
respondeu: Que não importa o quão cheia está a nossa 
agenda, se quisermos, sempre conseguimos fazer com que 
caibam mais coisas.
Não! Concluiu o especialista: O que esta lição nos ensina é 
que se não colocam as pedras grandes primeiro, nunca 
poderão colocá-las depois. Quais são as grandes pedras nas 
nossas vidas? Os nossos filhos, a pessoa amada, os amigos, os 
nossos sonhos, a nossa saúde. Lembrem-se: ponham-nos 
sempre primeiro. O resto encontrará o seu lugar!

Vale a pena pensar um pouco…
Queremos dar lugar à reflexão, através de pequenos 
relatos da vida quotidiana, experiências vividas, que vale 
a pena partilhar e tirar algumas lições.

Vamos impelir a nossa canoa...
“A Carta” constituí  parte do compromisso já assumido pela Secretaria Nacional da IV Secção, mas é,  sem dúvida uma 
proposta para todos os Caminheiros e Animadores de Clãs,  Departamentos Regionais e de Núcleo. Assim, lançamos este 
desafio, apelando à participação de todos, através da divulgação de actividades, cursos, notícias, etc.
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Data Acção Destinatários

Fevereiro a Junho Lançamento de ficha-diagnóstico, recolha e
tratamento de dados

Responsáveis regionais e de Núcleo da IVª
Secção e Chefes de Clã

Fevereiro a Outubro Acompanhamento da participação do CNE no
Moot 200 (México)

Contingente do CNE ao Moot 2000

4 Junho Encontro de Chefes de Clã – zona Sul e Ilhas
(Lisboa, Setúbal, Évora, Beja, Algarve, Açores e
Madeira)

Chefes de Clã

11 Junho Encontro de Chefes de Clã – zona Norte
(Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real,
Lamego e Bragança)

Chefes de Clã

Junho Lançamento do ROVER 2001 Responsáveis regionais e de Núcleo da IVª
Secção e Chefes de Clã

Julho Criação da página da IVª Secção na Internet CNE
2 Julho Encontro de Chefes de Clã – zona Centro

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

Chefes de Clã



Seminário Europeu
“Programas Desafiantes para Jovens com mais de 16 anos”

A finalidade deste seminário é de encorajar Associações escutistas e guidistas a partilhar as suas ideias e experiências, e 
identificar maneiras de melhorar os programas da secção Caminheira.

Vai realizar-se de 20 a 26 de Maio de 2000, em Olympus, na Turquia, 
o Seminário Europeu intitulado "Programas desafiantes para jovens com 
mais de 16 anos".  O Corpo Nacional de Escutas irá estar 
representado pelo Secretário Nacional da IV, João Armando, por 
um dos Secretários Adjuntos, Pedro Barros, e por um representante 
do Departamento Regional da IV de Leiria, Rita Andrade Santos. 
Este encontro irá proporcionar aos participantes a possibilidade de 
viver numa equipa internacional, promovendo o enriquecimento 
intercultural entre jovens, apresentar as propostas da sua 
Associação para os jovens com mais de 16 anos (os nossos 
Caminheiros), tomando contacto com as propostas apresentadas 
pelas outras associações, identificando novos assuntos e novos 
desafios a incorporar nessas propostas. Permitirá ainda participar 
activamente no desenvolvimento do programa "Europe for You!", 

desenvolvendo um conceito de actividade europeia para estes 
jovens, bem como, através da preparação de propostas para as 
associações nacionais por forma a criar programas para os jovens 
com mais de 16 anos, e do planeamento de um projecto concreto a 
ser implementado no seu país. Durante o decorrer do seminário, os 
participantes irão também analisar o papel do Chefe nas unidades 
de Caminheiros, trocar experiências com outros dirigentes de 
diferentes países e estabelecer parcerias com outras organizações.

Programa Europe for You!

O "Europe for You!" é um programa destinado a promover a mobilidade dos jovens escuteiros na Europa. O 
programa é constituído por um pacote integrado que inclui já quatro elementos: Passaport for Europe, European 
Scout Voluntary Programme, EuroSteps e Where to Stay in Europe.

O Passaport for Europe possibilita projectos que 
ajudam os jovens a tornar-se cidadãos europeus mais 
conscientes e activos. No final da concretização de 
um projecto de cada uma das seis áreas cada jovem 
recebe a insígnia EuroBadge.

O European Scout Voluntary Programme  
proporciona aos jovens escuteiros uma experiência 
de residência de quatro semanas (mínimo) como 
membro voluntário do staff de um Campo Escutista 
num país estrangeiro dentro da Europa.

O EuroSteps é um conjunto de locais na Europa 
onde os jovens Caminheiros podem participar em 
projectos com  jovens escuteiros de outros países. 
As actividades e projectos do EuroSteps estão 
relacionadas com as seis áreas do Passaport for 
Europe.

O Where to Stay in Europe  é um folheto que oferece 
aos jovens escuteiros informações acessíveis sobre 
Centros Escutistas e Guidistas na Europa.

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

Para mais informações acerca do Programa Europe for 
You! Poderão aceder à página do Programa Europe for You! 
através da Internet no endereço:

http:// www.scout.org/europe/foryou/index.html

EUROPE FOR YOU!

O boletim “A Carta” é editado pela Secretaria Nacional da IV Secção do Corpo 
Nacional de Escutas - Escutismo Católico Portguês, 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
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