
  

Boletim da Secretaria 
Nacional da IV Secção 
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2002

ACONTECEU… 
RoverWay2003: Concurso de Projectos (até 31 de Maio) 
CAP IV Nacional: 8 a 10 de Junho, Évora 

 

VAI ACONTECER… 
Music in Motion: Concurso de Músicas para o RW03 
CAP IV Nacional: 29 e 30 de Junho, Évora  

 

 

Metas 

Há uma meta de novo à vista: o final do mandato da 
actual Junta Central no final do ano, e, por 
consequência, do mandato do Secretário Nacional da 
4ª Secção e sua equipa, a EN4. Este facto traz-me à 
cabeça uma série de episódios e ideias, faz-me reflectir 
sobre eles, enfim, faz-me perspectivar um pouco o 
futuro. Vou restringir estas palavras ao tema da 4ª 
Secção do CNE. 
A minha curiosidade natural, faz com que a primeira 
questão que se me coloca seja a de saber "Quem são 
os próximos"!. Não faço ainda a menor ideia!! 
Estamos ainda a uma distância suficiente para poder 
pensar nisto com alguma clareza e livre de 
condicionantes. 
A responsabilidade de encontrar uma nova equipa e o 
respectivo líder é de todos nós: chefes de Clã, 
caminheiros, actual EN4, responsáveis regionais e de 
núcleo. Afinal não há os NÓS e os ELES. Todos 
somos ou fomos chefes de Clã ou caminheiros, todos 
trabalhamos com o mesmo objectivo, é em NÓS que 
têm que aparecer alguns que assegurem mais este 
Serviço. Em resumo, temos que tomar consciência da 
nossa responsabilidade individual na tarefa de 
encontrar os melhores para conduzirem a 4ª na etapa 
que se segue. 
Evidentemente que o próximo líder da EN4 será 
também membro de uma equipa - a futura Junta 
Central - que terá por principal função conduzir o 
CNE, com a qual terá que se entender e estar em 
perfeita sintonia, e de quem dependerá também a 

escolha. Mas eu acredito que é possível o melhor: a 
combinação das duas vontades, o que dará uma força 
muito maior a quem venha a desempenhar essa tarefa. 
Nesta altura já me passa um turbilhão de ideias pela 
cabeça. Depois de um esforço de organização das 
mesmas, parece-me que é importante pensar no perfil 
das pessoas que precisamos. Grande capacidade de 
trabalho e disponibilidade, espírito de Serviço, 
experiência de Caminheirismo, qualidades de liderança, 
algum conhecimento da realidade nacional, regional e 
local, conhecimentos pessoais dos intervenientes, 
poderão ser algumas das características mais 
importantes. Será que cada um de nós pode fazer este 
exercício? É sempre bom fazê-lo antes de ser tentado 
a pensar em nomes... 

Que modelo? 
O modelo de funcionamento da próxima Junta Central 
preocupa-me. Um Secretário Nacional por secção ou 
um Secretário Nacional Pedagógico a coordenar os 4 
Departamentos Nacionais, cada um com a sua equipa? 
Acredito profundamente que no estado actual da 
associação e nos tempos mais próximos precisamos do 
primeiro dos modelos acima. Temos que concentrar o 
nosso esforço e os nossos recursos na área que é "o 
nosso negócio" e que na minha opinião mais 
carenciada está: a área pedagógica, as secções. É esse o 
núcleo, a razão de ser da nossa existência como 
associação, é essa a área a que devemos dedicar mais 
energia. E a estrutura da Junta Central e Serviços 
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Centrais deverá reflectir essa opção. Evidentemente 
que devemos estar atentos ao aspecto da coordenação, 
para não termos as 4 secções, cada uma a sua 
velocidade. Haverá talvez outros inconvenientes nessa 
opção mas acredito que a autonomia e 
responsabilidade atribuídos a um Secretário Nacional 
de secção (que são diferentes das atribuídas a um chefe 
de departamento ou secretário adjunto) são 
fundamentais para um bom desempenho do cargo, 
nomeadamente no que diz respeito à quantidade e 
eficiência do seu trabalho. 

Que trabalho? 
Uma outra vertente deste tema tem que ver com o 
trabalho que há a fazer. Há que voltar a fazer uma 
avaliação, um diagnóstico, um plano de acção, definir 
prioridades, atribuir recursos... Também aqui todos 
temos alguma responsabilidade: há que levantar os 
problemas, dar ideias, pedir ajuda, destacar as 
necessidades. 
No que me diz respeito, aqui ficam já algumas: 
- Deverá criar-se uma organização do trabalho a nível 
nacional que funcione por si mesmo, quase sem a 
intervenção da EN4, ou pelo menos não dependente 
da mesma para que se realize. Independentemente das 
pessoas que possam vir a constituir as futuras EN4s e 
das suas ideias, será sempre necessário comunicar, 
informar, envolver as regiões no planeamento 
estratégico da EN4, assegurar o expediente, assegurar 
oportunidades de formação a quem possa não as ter, 
etc, etc. Porque não assentar a dinamização desse 
trabalho de base nos dirigentes profissionais que 
temos? 
- "As ferramentas" são outra vertente de trabalho que 
me parece da máxima importância. Há que distinguir 
"ferramentas" de "receitas". Tal como aquele antigo 
provérbio chinês, não é "dar o peixe", é "ensinar a 
pescar", ou no máximo "dar a cana"... São necessários 
métodos de trabalho, bons exemplos, partilha de casos 
de sucesso na aplicação da metodologia da 4ª. 
- Por último, embora talvez mais importante, o 
aprofundamento, actualização e aperfeiçoamento da 
Metodologia Educativa da 4ª Secção. Há que a 

transformar de forma a dar resposta às necessidades 
dos novos tempos, tornando-a talvez mais flexível ou 
mais abrangente. Há que "descomplicar" aquilo que 
parece mais complicado. Há que mudar radicalmente 
aquilo que não funciona. O RAP e a sua dinâmica e a 
partilha de experiências com dirigentes da 4ª de todos 
os níveis da associação, parecem-me dois instrumentos 
fundamentais para o conseguir. 

Herança 
Eis uma palavra interpretada com algum sentido 
negativo sempre que há mudanças de equipas no 
CNE! Os que estão preocupam-se em não fazer nada 
que possa influenciar ou condicionar o trabalho dos 
que vêm. Por respeito pelos próximos, por cansaço ou 
por desculpa para pouco fazer, chega-se ao cúmulo de 
em final de mandato nada se fazer para que nada fique 
a meio, para acabar pela próxima equipa. Os que vêm 
encontram um marasmo, caem na tentação da "fase do 
diagnóstico", levam meses a relançar dinâmicas. E a 
associação (neste caso a secção) pára durante pelo 
menos 1 ano!!! Não nos podemos dar a esse luxo. Não 
podemos perder esse tempo. 
 
Na minha opinião a equipa que está deve trabalhar 
ainda com mais força, quer para concluir trabalho 
antes de terminar a sua missão (ainda bem que há 
limites temporais!), quer lançando novas iniciativas. 
Não há que recear o condicionamento do trabalho dos 
próximos. Sobretudo quando se está a trabalhar com o 
envolvimento das estruturas regionais e de núcleo, ou 
seja, de todos os intervenientes. Haverá tempo para 
espíritos frescos lançarem novas ideias durante o novo 
mandato. Os próximos vão agradecer. E os 
Caminheiros também! 
 
A prosa vai longa, muito havia para dizer. Não é 
possível nesta oportunidade, outras haverá. Fica a 
insistência na ideia de que cada um de NÓS tem 
responsabilidades neste assunto.  

António Theriaga  
Sec. Nac. Adj. IV Secção 
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Cenáculo Aberto – um novo desafio 
“ vós sois o sal da terra” Mt.13 

Quando a VONTADE é grande, muitas são as ideias 

que vão surgindo para  pormos em prática aquilo que 

queremos... é isso que se passa sempre que a Equipa 

Projecto do Cenáculo se reúne para preparar o 

próximo encontro. 

“Um espaço de caminheiros/companheiros, para 

caminheiros/companheiros gerido por 

caminheiros/companheiros...” deve “garantir uma 

dinâmica activa no sentido de incentivar os 

caminheiros/companheiros a assumir o 

compromisso de PARTICIPAR, REFLECTIR, 

DECIDIR.... TRANSFORMAR!”, por tudo o 

que aprovámos não podemos deixar de vos dar 

a conhecer um pouquinho daquilo que está já a 

ser preparado... 

O próximo Cenáculo, como devem saber, é o 

3º do 1º ciclo, o que significa que é um 

Cenáculo de renovação dos 

caminheiros/companheiros, tanto daqueles que 

fazem parte da Equipa Projecto como dos 

participantes. Assim, lembramo-los que é de extrema 

importância a adesão de novos participantes para 

membros do Cenáculo como são necessárias auto-

propostas de caminheiros/companheiros para integrar 

a Equipa Projecto no 2º ciclo. 

Porque continuamos convictos que o verdadeiro 

caminheiro/companheiro deve ter IMPACTO no 

mundo não iremos deixar de explorar as várias 

dimensões de uma cidadania activa levando o próprio 

caminheiro/companheiro a reflectir sobre elas por 

forma a, depois de mais um Fórum Nacional de 

Caminheiros, podermos dizer que conseguimos 

(re)dignificar a imagem do escuteiro na 

sociedade actual... no mundo em que vivemos... 

naquele mundo que B.P. nos pediu para 

deixarmos um pouco melhor do que o 

encontramos... 

E, esperando que por esta altura já estejam a 

querer saber quando é o próximo encontro, 

apenas vos podemos dizer que será... algures 

pela primeira quinzena de Outubro.  

Querem saber mais? Só se se mostrarem activos 

e interventivos... aceitam o desafio??... se assim é, 

aguardem-nos... 

A Equipa do Projecto 

 
 

 

Music in Motion 
O concurso Music in Motion já mexe!!! Já há três músicas entregues e mais algumas em fase de 

preparação. Estas serão as músicas que se ouvirão cantar em campo... a melhor música será 

premiada com uma inscrição grátis no Roverway! 

Para concorrer compõe a tua música grava-a e submete-a em www.roverway2003.orrg. 

Lá também encontrarás toda a informação adicional. 

Porque esperas?   
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Terminou o concurso de projectos! 

O passado dia 31 de Maio foi o último dia em que 

ainda se podia entregar um projecto por equipa, para 

poder participar no Roverway. Esta é a única maneira 

sob a qual os caminheiros e moinhos portugueses 

podem participar neste grande evento.  

A chegada dos projectos foi bastante atribulada: à boa 

maneira portuguesa, a quase totalidade dos projectos 

foi submetida nos dois últimos dias – o que 

sobrecarregou muito o sistema, que assim não pode 

responder como o previsto. É importante deixar aqui 

uma palavra de desculpas e de agradecimento a todos 

os que, não conseguindo submeter o formulário 

electrónico, souberam cooperar connosco. A maioria 

das pessoas escreveu para nós, com toda a calma 

perguntando o que deveria fazer. Dessa forma foi 

possível receber a grande maioria dos projectos 

prontos à data do final do concurso, quer  por correio, 

quer por mail, quer por entregas directas em Leiria ou 

em Lisboa. 

A próxima etapa será decisiva: o júri do concurso irá 

apurar os melhores 55 projectos entregues, a partir dos 

113 que recebemos. Creio que não será uma tarefa 

fácil, uma vez que as equipas tiveram muitos meses 

para se preparar e parece-nos que chegaram até nós 

projectos muito interessantes, de facto. Os resultados 

serão divulgados a 31 de Julho de 2002. 

A seguir mostra-se a tabela de projectos que entraram 

no concurso. A variedade de temas e locais é 

satisfatória, e nota-se bem o empenho que os 

caminheiros já puseram nestes trabalhos. Já 

começaram a fazer a diferença, todos eles. 

Estes meses em que decorrem as avaliações dos 

projectos são meses de estudo e de trabalho. 

Recomendamos que os aproveitem bem. Não deixem 

de tratar daqueles assuntos do vosso projecto que têm 

de ser tratados nesta altura, mas acima de tudo 

respirem o alívio de terem o projecto entregue e 

estudem bem. 

Participantes Estrangeiros 
Nesta altura irão também abrir as inscrições para os 

participantes estrangeiros, que após uma escolha da 

área de trabalho da sua preferência irão ser colocados 

nas comunidades cujos projectos forem realizados 

nessa área, tanto quanto possível e dependendo do 

resultado do concurso de projectos. 

Continuam a chegar intenções de participação – nesta 

altura já são cerca de 1000 de cerca de 17 países 

europeus. Recentemente recebemos as intenções do 

Luxemburgo e da Polónia. 

Staff 
Também o staff internacional já começou a fazer 

chegar as suas inscrições – a partir de agora há que 

orientar o movimento de toda esta estrutura. 

Não querendo terminar sem deixar uma palavra ao 

staff nacional – mantenham-se atentos à nossa 

informação que vos fazemos chegar através da página 

e por mail. 

Boa Caça e Boa Pesca! 
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Projectos a concurso 
Equipa Agrupamento/Grupo Região Lema/Nome do Projecto 

Macleods 1133 S. Pedro Açores Rotas das Lagoas 
Mas d'Azil 98 Faro Algarve Redescobrir o Algarve na Rota do Passado 
Ashanti 1009 Paderne Algarve Muitos caminhos, um só rumo; Many Ways only one track 
Frédéric Osanam 141 Águeda Aveiro Vermelho Solidário 
Karol Wojtila 136 Esgueira Aveiro "Ao encontro da União de Culturas - um pequeno passo para 

nós, uma grande caminhada para a Paz..." 
Jacques Cousteau 141 Águeda Aveiro Do mar à Terra Alguém vai notar a tua diferença! 
Egas Moniz 402 Avanca Aveiro Water Ways 2003 
Colombo 670 Grândola Beja O por do Sol "Raid Galé/Melides-limpeza e protecção da fauna 

e da flora da Costa Alentejana" 
Vasco da Gama 744 Sines Beja Viagem de Vasco da Gama 
Luís de Camões 581 V N Sto André Beja Corrente 2003 
Joana d'Arc 670 Grandola Beja Joana D'Arc 
D. Jorge de Lencastre 670 Grandola, Bruno Verdades, 

Patrícia Rodrigues 
Beja   

Dr. Manuel Faria 206 Sto Adrião Braga Terra de Amigos 
Arthur Cupertino de Miranda 312 Louro Braga “Different people, the same way” 
D. Afonso Henriques Silvares Braga Refúgio Natural 
Maria da Fonte Núc Póvoa de Lanhoso Braga Sulcos das terras de Lanhoso 
Carpe Diem 459 Palmeira Braga O nosso mundo: ontem, hoje e amanhã 
Joana d'Arc 13 Alcaides Faria Braga Cosmos 
Ignis 1151 Trandeiras do CNE Braga Um sorriso de Criança/ Na Infant Smile 
Luther King 357 Gavião Braga "Qualquer caminho leva a toda a parte" 
Buckley 323 Prazins Sta Eufémia Braga 

 
"Ave da Nascente até à Foz: O Verde Minho seus usos e 
costumes." 

S. Pedro 671 Lomar Braga Novos caminhos Novos Rumos 
D. João de Castro 1 Sé Braga Braga Plantar sementes/ Planting seeds 
José Régio 439 S João Batista Vila Conde Braga Novos Mundos um só Rumo 
Eça de Queirós 201 Sequeirô Braga "Antigamente... É hoje" 
São Paulo 935 Donim Braga Parque Flor de Lis 
D. Afonso Henriques 366 Brito Braga "Nascimento de uma Nação" 
Infante 382 Cantanhede Coimbra Mais alto no Azul/Higher in Blue 
Ernesto Tomé AEP 10 Fig Foz Coimbra Pegadas para o futuro 
Carl Sagan 109 St Ant Olivais Coimbra Projecto Cerdeira - "Terra que já foi terra" 
Zeca Afonso 796 Bordalo Coimbra Homem Novo numa cidade velha 
Phileas Fogg 309 Ceira Coimbra Dar a volta ao mundo 
Santiago 309 Ceira Coimbra O parque dos Duendes 
Zeca Afonso 309 Ceira Coimbra O sonho do Zeca Choupo 
Pe Manuel Alves 358 Sé Nova Coimbra Baloiçar com o Mowgli 
Salvador Dali 603 Antanhol Coimbra Campo Arco-íris  "The Rainbow Camp" 
Leonardo de Vinci 1037 Mealhada Coimbra Code Name - Boscum Sacrum 
Maria 320 Évora Évora BeCome A Way 
Aristides S Mendes 119 Coruche Évora "Coruche a Natureza e o Escutismo" 
Vasco da Gama 890 Évora Évora "Vive e Sonha; Destrói e Cria; Sê..." Live and Dream...destroy 

and create...  
Padeira de Aljubarrota 894 Montemor o Novo Évora Feeling Each Other 
João Paulo II 1085 Reguengos de Monsaraz Évora CONSTRUÇÃO DE UM MUNDO MELHOR 
Vera Cruz 33 Belmonte Guarda Aventura e História 
D. Dinis 1198 Sto Agostinho Leiria Rainbow Way - Colors in Motion 
Einstein 1113 Serro Ventoso Leiria Buscando o Sentido da Vida 
D. Fuas Roupinho 762 Maceira Leiria Our Way 
Infante D. Henrique 127 Sé Leiria Leiria RiverWay - ocean in motion 
Peles Vermelhas 776 Cruz d'Areia Leiria Regressar às origens 
N Álvares Pereira 194 Batalha Leiria "Histórias d'Ontem, Trilhos de Hoje" 
RealWay 1077 Monte Real Leiria Find your way...with real way 
Fisherman 1112 Souto Carpalhosa Leiria Arte "Xâvega" 
D Dinis 36 Marinha Grande Leiria Polivalência na Natureza 
Tristão Vaz Teixeira 1100 Moscavide Lisboa "Palhota Viva" 
Legname AEP 16 Carcavelos Lisboa Learning through adventure 
Compitas Mollarum AEP 48 Damaia Lisboa Moving the Millstone, moving the world (The Greenlands way)  
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BP 757 Alcântara Lisboa Conhece os nossos caminhos/ Know our Way 
Os Nómadas AEP 19 Pontinha Lisboa "Gerações sem fronteiras" 
Luís vaz de camões 71 Parede Lisboa "Um passo de magia para o novo ambiente" 
Rose Parks 71 Parede Lisboa Construir o passado reconstruindo os ideiais do Futuro 
Gago Coutinho 75 Estoril Lisboa Green Sky 
Francisco Almeida Grandella 524 Aveiras de Cima Lisboa Raízes de um Povo com Tradição 
Leal da Câmara 625 Rio de Mouro Lisboa No sado a diferença somos nós 
Mahatma Ghandi 337 Caldas da Rainha Lisboa Mata - Um património a preservar 
Bartolomeu Dias 23 AEP Queluz Lisboa Bartolomeu Dias 
St Exupéry 834 Anjos Lisboa Servir o mundo para um futuro melhor 
Charles Darwin 73 Carnide Lisboa L.I.N.C.E 
Mahatma Ghandi 230 Olivais Sul Lisboa Together for a better world 
Jacques Costeau 929 Belém Lisboa Deep Blue - A cultural dive into Lisbon 
S. João Bosco 53 Serafina Lisboa Cosntruir é Criar 
Atum 626 Linda-a-Velha Lisboa Alll together in motion 
Vasco da Gama 71 Parede Lisboa  "Um horizonte por descobrir" 
Walt Disney 879 P Sto Adrião Lisboa    
D. António Ribeiro 523 S Tomás Aquino Lisboa "Vila de pedra, Coração de fogo - Arraial em Terras d'el Rei" 
Cister 1022 Vimeiro Lisboa "Porque somos...Estamos!" 
Infante Sagres 67 Bº Encarnação Lisboa Seeds To Rise a New World 
Sequóia 57 Benfica Lisboa Challenge your life! 
Zé Povinho 255 Damaia Lisboa Porque o Rural também é Portugal 
Fr Bartolomeu dos Mártires 342 Vialonga Lisboa Semear 
Gonçalves Zarco 571 Santo Amaro Madeira Redescobrir a Madeira 
Joana d'Arc 697 Rossio Sul Tejo Port Ct Branco Regresso às Origens 
N Álvares Pereira 172 Abrantes Port Ct Branco "Projectar o coração de Portugal através das suas gentes em 

áreas sociais, culuturais etnográficas e ambientais, potenciando 
a acção escutista na construção de uma Europa Multicultural" 

Galileu 1093 Chaínça Port Ct Branco Pintar Martinchel e Conviver 
Ti C^oto 274 S. Jorge Porto RoverWave 
D. Afonso Henriques 534 Nogueira Cravo Porto Construção de um Mundo Novo 
S Paulo 245 Vilarinho Porto Renovação da Criação 
S. Tiago 447 S Tiago Bougado Porto A nossa herança 
Pe Angelo Ferreira Pinto 608 Perafita Porto "Transfiguração do Nosso Mundo" 
Tom Ness 228 S conceição + 33 Belmomte Porto "Portugal, um país, duas realidades" 
MobyDick 871 Esmoriz Porto Regeneração do Sistema Dunar da Praia de Esmoriz 
Prometeu 449 Ssmo Sacramt Porto Ser, caminhando... 
Viriato 390 Mafamude Porto Celtas na Europa 
S Paulo 276 Sta Cruz Bispo Porto "Servir para um mundo melhor" 
Gualdim Pais 44 Tomar Santarém "Acreditar é o caminho"/Believing is the Way 
Neupergama 65 Torres Novas Santarém Fusion of Cultures 
M.el Simões Serôdio 593 Riachos Santarém Descobrir para Construir 
Os campinos 1139 Golegã Santarém Os campinos 
Baco AEP/CNE Cartaxo Santarém Na margem fazemos a diferença 
Serpa Pinto 350 Santana Setúbal Caminhos de Santiago 
Padre Himalaia 1118 S Paulo Setúbal Crianças em risco: que direitos, que futuro? 
Pd João Evangelista 76 Moita Setúbal "Culturas em Movimento" 
N Álvares Pereira 585 Corroios Setúbal Em busca do comboio Europeu 
Martim Moniz 372 Trafaria Setúbal Culture Between Cultures 
Leonardo da Vinci 415 Qt do Anjo Setúbal Trilhos da Serra 
Clan Santiago 1011 Lavradio Setúbal Arrábida Challenge 
Santiago de Espada AEP 40 Palmela Setúbal Rota dos Castelos 
Paulo da Gama 690 Barreiro, 74 Barreiro, 586 

Palhais 
Setúbal Casa Acolhe 

Pt Scouts 1117 Setúbal Setúbal Capitães de Areia 
Ghandi 927 Sto André Setúbal Á descoberta da Costa Alentejana 
Gil Eanes 374 Alavarães Viana C Escutismo - movimento sem limites no tempo e no espaço 
Sta Luzia 990 Nª Srª Fátima Viana Castelo   
Polis Vesensis 956 Repeses 

1029 Rio Loba, 1156 Rio Loba 
Viseu Pensar no futuro, viver o presente com os olhos postos no 

passado 
Viriato 577 Viseu Viseu Nos trilhos de Viriato 
S Gregório 102 Sta Maria de Viseu Viseu NÓSYEU 
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CAP IV Nacional - 2.ª Sessão 
Nesta 2.ª sessão, também realizada no Seminário Maior de Évora nos passados dias 8, 9 e 10 
deste mês de Junho, os agora dezassete formandos (mais 2 do Algarve e mais 1 de Évora), 
continuaram o seu percurso de formação específica sobre a IV Secção. 

Desta vez, para além dos membros da EN4, os formandos tiveram a sorte de serem presenteados com as 
intervenções de dois excelentes formadores “convidados” - Pedro Ferreira (Lisboa) e Rosa Pedrosa (Leiria), a quem 
muito agradecemos o terem aceite o convite e o desafio.  
Desta 2.ª sessão, e na sequência do prometido na 
anterior notícia sobre a 1.ª (sessão), escolhemos o 
desafio que, para além do assumido pela Equipa de 
Animação ao optar pela elaboração de uma Caminhada 
real (não simulada, onde a única imposição foi a data - a 
da 4.ª sessão), nos pareceu muito relevante - o facto de 
três novos formandos se nos terem juntado (da 
Caminhada falaremos após a 3.ª sessão). 
Este simples facto não deveria, em princípio, ser um 
problema dado que uma das vantagens do sistema 
modular é proporcionar aos formandos a oportunidade 
de frequentar em ocasiões diferentes - e mesmo em 
cursos diferentes (do mesmo nível) - os vários módulos 
que na sua totalidade compõem o CAP. Para isso, as Unidades de Formação (U.F.’s) de um módulo não devem ser 
distribuídas por mais do que uma sessão. 

No entanto, existem algumas contrariedades: 
- A prática/tradição formativa até agora exercida; 
- O “aprender fazendo” que aconselha uma maior 
disponibilidade; 
- Grande quantidade de conteúdos e consequente 
elevada carga horária; 
- Alguma repetição de conteúdos em diferentes U.F.’s; 
- Existência de algumas U.F.’s que exigem a prévia 
participação noutras (precedências?); 
Por outro lado, os trabalhos intercalares e finais, uma 
avaliação séria das competências apreendidas, o estágio 
final do curso, são algumas das hipóteses que se nos 
afiguram, para já, como complementos a eventuais 

falhas no planeamento.  
Embora possa parecer, não estamos a fazer a apologia do sistema antigo. Não, apenas a elencar algumas das 
dificuldades que se nos estão a deparar, neste que é um dos primeiros “testes” (aos formandos, aos formadores e ao 
novo Manual dos CAP’s) que se estão a realizar um pouco por toda a Associação e que urge avaliar no sentido de 
poder conciliar todos os esforços com vista a encontrar o modelo ideal de formação dos nossos dirigentes. 
É este sentido, o de Missão, que assumimos aquando da nossa promessa de dirigente. 
É este sentido, o de Missão, que queremos reforçar neste curso. 
Assim queiram os formadores e a Associação. 

José Pedro Barros, Sec. Nac. Adj. IV Secção 
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E pensar que ainda o dia estava a 
começar... 

Encontro Regional de Caminheiros de Coimbra, 25 a 28 
de Abril , Ferreira do Zezere 
Esta era a frase de quem acordava cada dia num sitio mais deslumbrante que o anterior 

e tinha caminho a fazer. 

Dizer que SINAYS nos apareceram no caminho e que caminho fizemos seria vago 

demais para quem não teve a oportunidade de viver, durante 4 dias intensos, tudo o que 

os nossos “Amigos sobre a pista” foram preparando para nós...uma viagem completa a 

lugares onde pensei nunca poder ir... 

O ERC foi, mais uma vez, possível, pela capacidade de ajuda de todos, em todos os clãs e em todas as mensagens, o 

caminho foi assim traçado conscientes de que tentávamos dar passos firmes... 

E dá passos firmes quem sabe o que quer.  

Dá passos firmes quem vislumbra a Luz que o orienta e 

acompanha.  

Dá passos firmes quem sabe que a cada passo nada se perde e 

tudo se ganha.  

Dá passos firmes quem têm coragem de ser arrojado e remar 

contra a maré.  

Dá passos firmes quem é louco, quem é sonhador, mas acima de 

tudo quem é construtor.  

Dá passos firmes quem se esquece de si mesmo, para se lembrar de Deus e dos Homens.  

É pelos pés desses que Deus se exprime, e é através dos seus olhos que Ele sorri sobre a Terra.  

 
Não sei se chegámos a dar esses passos firmes, mas pelo menos sabemos o caminho para eles... Até para o ano! 

Jorge Noro “Pituca” 

Dep. Reg. IV Secção Coimbra 
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“Ser Maior” 
ViriaTU’s - 26, 27 e 28 de Abril 

“SER MAIOR não é ser melhor do que os outros, não é ter poder, não é ter dinheiro, não é ter fama, se não pudermos tirar o melhor 

proveito da vida: ser feliz!!” 

Dep. IV - Viseu 

É espantoso como o viriaTU’s me surpreendeu. 

Inscrevi-me “naquela” de ir a mais um ERC e deparei 

comigo envolvido numa viagem dentro de mim próprio. 

Chegámos na sexta-feira a Carvalhais e confesso que os 

jogos e o Karaoke não me entusiasmaram muito. Ali 

andava eu com uma almofadinha pendurada no pescoço 

e sem saber no que ia dar o “Ser Maior”. Num recanto 

escuro da festa estava uma tenda índia, rodeada de 

archotes acessos e velas, e pensei no que poderia estar a 

fazer tanto sucesso, todos diziam: vamos à bruxa, 

vamos ler a sina!... achava estranha a cara com que os 

outros caminheiros saíam de lá de dentro, pensei até que 

me iam pregar um susto. Depois de 15 minutos na fila, 

lá chegou a minha vez. Quando entrei, a pessoa com 

roupas estranhas que estava lá dentro convidou-me a 

sentar numas almofadas e serviu-me um chá aromático. 

Não sei o que andaram a pôr naquele chá, ou se era do 

ambiente a incenso, mas quando dei por mim, estava a 

contar coisas da minha vida pessoal a uma estranha, 

coisas até que nem conto ao meu melhor amigo... talvez 

tenha sido aí que se deu o “click” em mim, não sei, mas 

foi a atitude mais estranha que vá tive para comigo 

próprio. 

Começámos o raide já tarde e a más horas, e achei que 

não ia gostar muito de fazer um raide à noite, quando 

estava já tão cansado, mas quando chegámos ao cimo 

do monte e as luzes se acenderam no meio da floresta... 

confesso que foi o melhor cenário de teatro que já vi... 

apenas a floresta, o som do riacho, e os actores... e que 

actores! Parece que oiço ainda aquela voz do 

sonho/pesadelo muito bem protagonizado pela Patrícia. 

Adorei. Foi o melhor lançamento da “mística” que já 

vivi nalgum raide. 

Das partes que se seguiram identifiquei-me bastante 

com o texto do índio e do urso (já vi um filme parecido) e, 

enfim, o meu Clã foi o melhor, a Sandrita é formidável! 

Depois de tudo isto parecia que nada mais seria tão 

bom naquela actividade como o que já tínhamos vivido, 

mas depois do banho... a Missa! Nem sei como posso 

falar de algo tão fora do “normal”, algo que não se 

compara a nada, e que afinal, foi tudo! A Eucaristia foi 

realmente o auge da actividade, nem houve ninguém a 

dormir... Adorei a Cruz com Cristo de mãos abertas a 

segurar os nossos sonhos, adorei o facto que Cristo 

fazer parte do círculo que formávamos e o altar no 

centro. Desculpem a repetição da palavra, mas adorei a 

“Ceia” dos chefes de Clã com o padre na hora da 

Comunhão. 

O Fogo de Conselho, embora um bocado longo, foi 

também muito bom e ainda bem que a Xana ganhou ao 

Humberto. 

Nada mais posso dizer sobre o que vivi senão que a 

Amélie Polin (não sei se é assim que se escreve) me espera 

também algures neste mundo, e que é o acreditar que 

está na base dos nossos sonhos, dos projectos, da 

capacidade de amar, de levar avante tudo aquilo que 

quero fazer nesta vida, enfim... de SER MAIOR!! 

 

Esquilo Agitado – Região de Viseu 



10  
 

  

Muito obrigada a todos os que aceitaram este desafio e a todos os 

que me ajudaram a tornar este sonho realidade. Temos um 

Departamento Regional fantástico! Espero que continuem a 

manter acesa esta chama. Aos participantes e aos que não foram 

mas que gostavam de ter ido, a provável organização do próximo 

viriaTU’s informa que para o ano é na mesma data (25, 26, 27 de 

Abril de 2003), num outro lugar e com muitos outros sonhos... 

SEJAM MAIORES, participem! 

Até lá, consultem o http:\viriatus-viseu.planetaclix.pt. 

Xana – Dep. IV Viseu 

Continuem a sonhar sem medo de que os sonhos se tornem 

pesadelos, porque como dizia o poeta, “o sonho comanda a vida” 

e só sonhando que podemos SER MAIORES. 

Vitor Borges – Viseu 

Para mim o viriaTU’s foi mais que uma actividade regional onde se 

vai conhecer pessoal. Foi o viver de uma mística, o envolver-me com 

Deus de uma maneira diferente, foi a entreajuda entre os 

caminheiros. Foi lindo! Parabéns à organização e a todos os 

caminheiros, inclusivé, EU! 

Marco A – 102 Viseu 

Para todos os que não foram ou que não puderam ir ao viriaTU’s 

2002, por alguma razão, fica aqui o comentário de que a actividade 

foi fantástica e de que perderam uma óptima oportunidade de viver 

um pouco mais de caminheirismo, de serem MAIORES. 

Luís 

 

Até ao reencontro... sempre teremos o Restolho da Mafalda Veiga 

que lembra a voz da Gracinha naquele momento do raide em que, 

em silêncio, a ouvimos cantar pela primeira vez... beijos. 

Sara – Lisboa 

Desejava voltar atrás no tempo, até Sábado à noite, desejava estar 

outra vez descalço a ver Cristo com os meus sonhos na mão, 

desejava ver outra vez o gnomo inteiro eheheh, mas o mais 

importante desejava ver-vos a todos no próximo VIRIATU’S, até 

p’ró ano! 

André 

O viriaTU’s fez-nos crescer... descobrindo em cada um de nós a 

Alegria de ser escuteiro! Por isso descobrimos... alegria aos molhos! 

Sandra – Viseu 

Antes de mais, OBRIGADO! Obrigado a todos os que estiveram, aos que nos levaram lá e aos que fizeram com que fosse possível nós 

estarmos lá. Durante dias SONHEI. Por favor, peço-vos que não me deixem parar de sonhar. Não me despertem. Façam com que o meu 

sonho se torne realidade. Para todos os MAIORES! 

Inácio – Porto 
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A Rede 

 
 

Agenda 
Agora que está a terminar mais um ano escutista e com 

vista ao próximo que se avizinha, ficam já aqui as datas a 

ter em conta, relativas às próximas iniciativas da Sec. 

Nacional da IV secção até ao final do ano de 2002: 

7/8 Setembro: CAP IV-2002 (4ª sessão) 

28/29 Setembro: PrAnimaR 

12/13 Outubro: Cenáculo Aberto 

1 a 3 Novembro: Trilhos2002 

30 Nov/1 Dez: Sinais Novos 

 
 

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 
 

LIVRARIAS PORTUGUESAS COM "HAPPY 
HOUR" À QUINTA-FEIRA 

As quintas-feiras do mês de Julho prometem algumas 
surpresas em 32 livrarias de norte a sul, graças à 
realização de uma "Happy Hour" (nome técnico com que 
se designam algumas benesses aos consumidores, 
normalmente aplicado aos bares com bebidas mais 
baratas...). Durante uma hora, há descontos, encontros, 
música, conferências e oferta de um conto de Eça de 
Queirós. O convite está feito a quem quiser "tomar um 
copo com os amigos",enquanto folheia um livro numa 
livraria transformada "num verdadeiro bar aberto à 
cultura", diz o comunicado de divulgação da Associação 
Portuguesa de Escritores e Livreiros. 

São as seguintes as livrarias que aderem à campanha: 

Lisboa 
Assírio & Alvim II - 16h00 às 17h00 
Barata Roma - 19h00 às 20h00 
Barata Campo de Ourique - 18h00 às 19h00 
Buccholz - 17h00 às 18h00 
Castil Castilho - 16h00 às 18h00 
Havaneza Bandeira - 15h00 às 16h00 
Férin - 17h00 às 18h00 
Notícias, Rossio 11 - 18h00 às 19h00 
Notícias, Rossio 23 - 18h00 às 19h00 
Notícias, Av. da Liberdade - 15h00 às16h00 
Paulinas - 11h00 às 12h00 

Porto 
Libernet - 17h00 às 19h00 
Notícias - 17h00 às 18h00 
Porto Editora - 15h00 às 18h00 

Outras Localidades 
Algés, Espaço - 17h00 às 18h00 
Almada, Notícias - 18h00 às 19h00 
Almada, Temática - 16h00 às 17h00 
Aveiro, Byblos - 18h00 às 19h00 
Aveiro, Notícias II Glícinias - 18h00 às 19h00 
Aveiro, Notícias I Forum - 18h00 às 19h00 
Benedita, Lumafil - 17h00 às 18h00 
Elvas, O Livreiro de Elvas - 18h00 às 19h00 
Évora, Notícias - 18h00 às 19h00 
Funchal, Notícias - 18h00 às 19h00 
Funchal, Paulinas - 17h00 às 18h00 
Lamego, Tecliber - 15h00 às 19h00 
Leiria, Americana - 17h00 às 18h00 
Linda-a-Velha, Obras Completas - 18h00 às 19h00 
Queluz, Joaquim Rodrigues - 10h00 às 20h00 
Torres Vedras, Index - 16h00 às 17h00 
Viseu, 117 - 15h00 às 16h00 

Nome Região (Núcleo) Email 
João Armando EN4 joarmando@mail.telepac.pt  
Pe. Armindo Janeiro EN4 armindojaneiro@clix.pt 
António Theriaga EN4 antonio.theriaga@flgaspar.pt  
Pedro Barros EN4 j.p.barros@mail.telepac.pt  
Pedro Brito EN4 pbrito@ipimar.pt  
Rita Andrade EN4 rita.andrade@scoutland.net 
Helena Leite EN4 hleite@enabler.pt  
José Goulart Açores (Faial) jagoulart@mail.telepac.pt  
Ricardo Martins Açores (Terceira) jnterceira@yahoo.com 
João Carlos Açores  
Ana Estrela Açores estrelaana@iol.pt  
Carlos Pargana Algarve zawaia2001@yahoo.com 
Duarte Vieira  Aveiro duarte_doc@iol.pt  
Nuno Afilhado  Beja nuno.afilhado@clix.pt 
Joaquim Pacheco Braga (Cego do Maio)  jopac@portugalmail.pt  
Hugo Barbosa Braga (Famalicão) hgbarbosa@netc.pt  
Agostinho Pereira  Braga (Guimarães) angulus@netc.pt 
Jorge Noro "Pituca"  Coimbra pituca3@excite.com 
Luis Fialho  Évora luisaifialho@yahoo.com.br 
Carlos Homem  Guarda carloshomem@clix.pt 
Eliane Venda Leiria eliane.venda@clix.pt 
Teresa Martins  Lisboa patarisonha@yahoo.com.br 
Aurélio Carvalho  Lisboa (Oeste) aureliocar@clix.pt 
Luis Cadete Lisboa (Serra da Lua)  
José Augusto Esteves Lisboa (Moinhos de Vento) jare@netc.pt 
Henrique Augusto Dias Lisboa (Oriental) henrique.dias@tvi.pt 
António Nobre Lisboa (Oriental) antonio.nobre@porto-de-lisboa.pt 
João Pedro Cabedal Lisboa (Ocidental) cabedal@aeiou.pt 
Carlos Torres Lisboa (Barra) carlostorres@clix.pt 
José Carlos Morais Lisboa (Solarius) josecarlosmorais@clix.pt 
Sofia Ferreira Lisboa (Solarius) sofferreira@netsapo.pt 
Celestino Coelho  Madeira celestino.coelho@netc.pt  
Joaquim Mendes  Portalegre/Castelo Branco clan_pcb@aeiou.pt 
Ricardo Nunes Porto ricardo.carneironunes@clix.pt  
Paulo Simões Santarém pj.simoes@sapo.pt  
José Manuel Lourenço Setúbal jmblourenco@mail.telepac.pt  
Gonçalo Parreira Setúbal goncalo.parreira@pt.cardif.com 
Óscar Viana do Castelo  
Augusto Ladeiras  Vila Real augusto.ladeiras@clix.pt  
Xana Almeida Viseu xana_almeida@aeiou.pt  


