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Está a terminar o ano do Jubileu, um ano em que se entrou num Tempo Novo. 

Ao longo de 2000 os católicos foram levados a reflectir sobre a própria Humanidade e os sinais positivos e negativos 

que dela têm nascido. Tentou-se mostrar que é possível e desejável (talvez obrigatório...) fazer melhor, que é possível 

"passar a porta". 

Mas as mudanças têm de ser feitas por pessoas e nas pessoas. Por isso, de uma forma natural, foram os católicos 

confrontados com a sua postura individual e convidados a transformarem-se para melhor viverem esta nova era; este 

convite não foi mais do que o levar a assumir a condição de Homens Novos. 

Em 2001, o CNE escolheu como tema a explorar, precisamente o do Homem Novo. Por isso dizemos que 2001 é o ano 

dos Caminheiros; porque nos parece uma excelente ocasião para descobrirmos os valores que devemos assumir e 

defender para que, mais do que ser gente nova possamos ser nova gente..

Parece assim natural que o tema do Rover2001 seja "Tempo Novo. Homem Novo", ficando assim englobado nesta 

busca comum das nossas referências colectivas e individuais com vista a sermos os desejáveis agentes de mudança.

Este final de 2000 marca também um ano de trabalho da Secretaria Nacional da IV secção em prol do Caminheirismo 

do CNE. Se nunca podemos estar completamente satisfeitos com o que fazemos, fica-nos para já a satisfação de não 

termos perdido de vista os objectivos a que nos propusemos para este 1º ano: iniciar o envolvimento das estruturas 

regionais e dos dirigentes, preparar e lançar iniciativas, efectuar um diagnóstico da situação.

Pensamos que se fez caminho. Mais se irá fazer. Com o apoio dos que a isso estiverem dispostos. Seguramente com a 

ajuda de Deus.
A Equipa Nacional da IV secção

O Ano dos Caminheiros...

Aconteceu... Vai Acontecer...

Dez - Caminhada para C.E. (Évora)

1-2 Dez - Banco Alimentar (Setúbal)

23-24 Dez - Consoada com os Sem Abrigo (Setúbal)

26-30 Dez - Êxodus2000 (Leiria)

7 Jan - Rover2001/Encontro Chefes de Clã (Fátima)

3 Fev - (IN)FORMA-TE Zona Sul e Ilhas (Setúbal)

4 Fez - (IN)FORMA-TE Zona Centro (Abrantes)

10 Fev - (IN)FORMA-TE Zona Norte (Viana Castelo)

(IN)FORMA-TE Encontros para Chefes de Clã

O primeiro é já no próximo dia 3 de Fevereiro em 

Setúbal... Mais informações na página 2 desta 

C(u)arta!

CHEFES DE CLÃ, RESPONSÁVEIS REGIONAIS

E  D E  N Ú C L E O  D A  I V  S E C Ç Ã O
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(IN)FORMA-TE...
Durante o mês de Fevereiro de 2001 irão realizar-se mais três Encontros para Chefes de Clã. A experiência anterior foi 
muito positiva, razão pela qual os participantes propuseram a realização destes encontro em 2001.

Com o objectivo de ajudar à aplicação de aspectos particulares da 
Metodologia da IV Secção, e através da elaboração de trabalhos de 
aplicação sobre o “Projecto Pessoal de Vida” e a “Carta de Clã”, a 
Secretaria Nacional da IV Secção vai realizar nos próximos dias 3, 4 e 
10 de Fevereiro mais três Encontros para Chefes de Clã, em 

, em Abrantes (Zona Centro), e 
, respectivamente.

Embora a informação tenha já sido enviada para todos os 
Agrupamentos e Juntas Regionais e de Núcleo, aqui ficam algumas 
informações úteis.

Setúbal 
(Zona Sul e Ilhas) em Viana do Castelo 
(Zona Norte)

“Tens a felicidade ao teu dispor, se manobrares bem a tua canoa.”

Programa Geral
Recepção e acolhimento.
Início dos trabalhos.

Apresentação do Plano da En4 para 2001.
Apresentação das iniciativas regionais.

Intervalo.

Trabalhos sobre “Projecto Pessoal de Vida” e “Carta 
de Clã”.

Almoço.

Continuação dos trabalhos da manhã.

Intervalo.

Partilha das conclusões.

Encerramento.

09H30

10H00

11H15

11H30

12H30

14H00

15H45

16H00

17H00

IMPORTANTE
As inscrições devem chegar aos 

Serviços Centrais (provenientes 

das Juntas Regionais) até ao dia 

24 de Janeiro de 2001.

Contacto para esclarecimentos
Carla Simões

Serviços Centrais - CNE

R. D. Luís I, 34

1200-152 Lisboa

Tel. 213933650 - Fax. 213933669

Email: cne@cne.escutismo.pt

           equipa_nacional_4@hotmail.com

http://www.cne-escutismo.pt

Não procures mais...

… o C.N.E. tem o seu site na internet renovado!!

… a partir de 4 de Janeiro no computador mais perto de ti!

ULTIMAS NOTICIAS
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Ainda o Trilhos...
A secretaria nacional da IV lançou o desafio a todas as regiões para participarem nesta activiade, a que a nossa região 
aderiu levando uma equipe composta por sete elementos mais um dirigente...

“Ao juntar numa actividade uma 
equipa de cada região (note-se que apesar 
de não se encontrarem lá representadas 
todas as regiões houve uma grande adesão), 

o Trilhos proporcionou uma grande partilha de experiências entre os 
participantes...”

“ Assim, houve entre todos uma grande abertura que permitiu uma partilha 
de experiências muito positiva e enriquecedora para todos. O espírito de 
camaradagem e entre-ajuda foi, portanto, uma das características do 
Trilhos2000, como se pode verificar no raid, nos jogos em equipe do trilhos ou no 
jogo em equipe regional, por exemplo, para além do que se verificou no simples 
combìbio. Se tivéssemos que classificar nominalmente o espírito de grupo que 
envolveu toda a actividade, não hesitaríamos em atribiur-lhe a pontuação de 20 
valores!”

“Geralmente,  uma das falhas dos caminheir os, nomeadamente na nossa 
região, é ao nível da vivência da fé, um dos pontos com grande incidência no 

Trilhos. Neste aspecto é de salientar que foi muito bem orientada o que fez com 
que não se tornasse uma coisa chata como muitas vezes é considerada, mas sim 
algo ao mesmo tempo profundo e cativante, feita à base de textos e reflexões quer 
durante a realização do raid, quer durante a restante actividade. A vivência da 
fé foi muito importante não só pela aproximação a Deus mas também para o 
aprofundamento do conhecimento de nós mesmos. Desta forma foi para nós um 
meio de introspecção tanto a nível pessoal como a nível colectivo.”

“Um dos objectivos da actividade, aliás o principal era o incremento das 
capaciaddes de liderança em cada caminheiro participante, o que foi feito a 
partir de textos (onde eram dados exemplos de diferentes tipos de liderança), 
bastante indicados e interessantes que eram lidos e todos nós eramos convidados 
a interpretá-los, parte que por vezes falhou pois retraíamo-nos um pouco, no 
entanto, como todos pudemos constatar, estes textos tiveram em todos nós um 
lugar de reflexão.”

“Para terminar é de salientar que, com o incentivo da equipa de dirigentes 
organizadora, que na própria actividade pediram a todas as equipes regionais 
para realizarem um projecto, ficou lançada uma actividade para a difusão de 
toda a experiência e conheciemntos enriquecedores que esta actividade 
proporcionou.”

“Por outro lado gostaríamos de agradecer ao chefe Brotas pela disponibilidade 
e amizade com que sempre nos brindou, e à equipa que organizou esta 
actividade cinco estrelas, deixando o nosso apelo para a realização de um 
Trilhos 2001 em que, de preferência, os participantes da versão 2000 possam 
participar. Por favor!”

Leiria

Tema/Mística: Comungar o Novo
Data Prevista/ Duração: Férias da Páscoa (fds 3 dias)
Para quê?: Unir os Clãs, partilhar vivências, comungando o mesmo 
espírito; renova o caminheiro que há em ti.
Para quem?: Caminheiros de Leiria e outra região a convidar.
O quê?: Proporcionar momentos de emoções fortes (aventura); levar à 
reflexão pessoal/de equipa/Clã; reavivar o espírito de 
caminheiro/Homem Novo; actividades no âmbito do programa 
escutista europeu.
Como?: Envolver os caminheiros no programa “Europe for You!”, 
cumprindo um EuroStep em S. Jacinto; Caminhada/Hike - Serra do 
Caramulo/Celebração festiva.
Onde?: S. Jacinto.
Apoios: Autocarros para deslocação necessária à caminhada; instalações 
do campo Escutista de S. Jacinto.

Lisboa

Tema/Mística: Desperta do Sono, larga as amarras e começa a viver...
Data Prevista/ Duração: Setembro/Outubro (4 dias).
Para quê?: Viver e interligar místicas.
Para quem?: Caminheiros e Companheiros de Lisboa.
O quê?: Aprender a viver a mística.
Como?:Acções de Serviço; actividades náuticas; Caminhada/Hike.
Onde?: Sintra/Mafra - Roteiro Saloio.

Assim começa o relatório da 
actividade nacional da IV 
Secção - Trilhos 2000, da 
equipa regional de Évora. 
A q u i  f i c a m  a l g u n s  
testemunhos para recordar 
quem lá esteve e despertar 
quem ficou “adormecido”.

Por lapso não foram apresentados os Projectos das regiões 
de Lisboa e Leiria elaborados durante o Trilhos2000... mas 
como mais vale tarde do que nunca, aqui vão, com o nosso 
pedido de desculpa!!

Os Projectos de Lisboa e Leiria
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A Consoada da Equipa Gilberto Reis de Setúbal
Os ponteiros do relógio passam a correr, e ainda há tantas compras para fazer. O que é que eu vou oferecer ao João, ainda 
nem pensei o que vou dar à Cristina. Passamos os dias a correr loja atrás de loja para comprar algo que não sabemos bem o 
quê. Mas será que os ponteiros passam tão rápido para aqueles que não têm família? e Para aqueles que não têm um 
abrigo? Será que as crianças órfãs também sonham como nós? Será que também sorriem na noite da Consoada?

Os ponteiros 
d o  r e l ó g i o  
dessas pessoas 
passam nem 
mais rápidos 
nem mais lentos 
q u e  o s  d o  
n o s s o .  
Simplesmente 
p a s s a m  d e  
m a n e i r a  

diferente porque não têm quem lhes dê neste dia um pouco 
de atenção, por muito pouco que seja, essa é a melhor prenda 
que podem receber. Desde 1998 que no dia 24 de Dezembro 
a Equipa Regional D. Gilberto Reis - Setúbal, participa na 
noite de Consoada dos Sem Abrigo com a Cáritas Diocesanas 
de Setúbal. Este ano quisemos chegar a outros corações e 
assim, além da Consoada dos Sem Abrigo em Setúbal, quase 
que é já como que uma tradição, no dia 24 estivemos na 
consoada do Lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de 
Almada e na Casa do Projecto "Janelas Abertas" no Seixal, 
com as crianças que lá residem.

No dia 23, os ponteiros do relógio marcavam 15 horas em 
ponto quando chegámos à Cáritas Diocesanas em Setúbal. 
Como nos outros anos colaborámos na confecção do jantar, 
preparámos a sala, animámos os residentes, e na hora da 
refeição servimos como habitualmente o bacalhau, as batatas 
e as couves. D. Gilberto Reis não quis de deixar de participar 
neste jantar de Natal, como já o faz há 3 anos. Infelizmente 
que continuamos a ver algumas caras conhecidas entre os 
utentes de ano para ano, é sinal que a tarefa de reintegrar os 
Sem Abrigo na sociedade dos nossos dias não está ser 100% 
sucedida.

Ainda os ponteiros não batiam as dez horas do dia 24 e no 
outro lado do portão já nos esperavam olhos brilhantes, 
sequiosos de carinhos e atenção. O dia prometia ser longo e 
havia um inúmero de coisas a fazer. Enquanto uns faziam a 
manutenção do Jardim da Casa, outros tinham saído com as 
crianças para o picadeiro da GNR de Paio Pires para a sua 
primeira aventura de cavalo, para uns foi o realizar de um 
sonho, e talvez por isso quando chegou a hora de vir embora 

as lágrimas apareceram no canto do olho.
Almoço tomado, barriga cheia, foi hora de fazer umas 

máscaras de gesso, tocar umas músicas na guitarra, fazer uma 
peça de fantoches, tudo em jeito de Fogo de Conselho. Ao 
mesmo tempo um outro grupo de Caminheiros preparava a 
Consoada. Mesa posta, foi hora de nos sentarmos a comer 
em espírito de partilha, e com a presença do Padre David 
comemorámos assim o nascimento do Senhor. 

Costas de Cão - Almada, Lar de Idosos da Santa Casa, às 
duas da tarde do dia 24 lá estava a D. Paula para nos receber e 
mostrar como funcionava o lar. Depois de feitas as 
apresentações aproximámo-nos do Salão onde se 
encontravam os residentes, excepto os doentes acamados. A 
boa disposição reinava na sala, o que é sempre uma grande 
ajuda para quebrar o gelo inicial. Enquanto uns colaboravam 
na cozinha, no salão, eram as guitarras que não paravam de 
tocar, as cartas estavam prontas para jogar, afinal de contas 
estávamos entre especialistas, não esquecendo as damas e o 
dominó.

Eis que é chegada a hora da consoada, o bacalhau, as 
filhoses, e sobretudo o sorriso nos lábios porque neste ano 
alguém se lembrou dos que não têm família, ou que tendo, 
não quiseram saber deles. Ainda houve tempo para a difícil e 
corajosa tarefa de ajudar a deitar alguns dos idosos. Feitas as 
despedidas ficou a promessa de um regresso breve, para a 
troca de histórias e mais uma cartada.

Muitas coisas que se passaram nestes dias ficaram e ficarão 
por contar... talvez porque as palavras voam com o vento mas 
as acções ficam 
no coração de 
quem as recebe. 
Assim, este ano 
para além de 
termos dado a 
prenda ao João, à 
Cristina e a tantos 
outros, não nos 
esquecemos de 
dar ao José, a 
Maria e a Jesus...

Equipa Gilberto Reis - Setúbal

Se ainda não sabes o que foi o Trilhos2000...

…visita já o site oficial!!

http://walk.to/trilhos2000
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O modelo de Fé para a IV secção é S.Paulo por ser um 
exemplo digno de seguir, pela sua coerência de vida e pelo seu 
testemunho de fé. S.Paulo manteve-se fiel aos seus princípios 
apesar das dificuldades e tentações que enfrentou.

Paulo de Tarso, o "apóstolo dos gentios" nasceu na cidade 
de Tarso, entre os anos 15 e 5 a.C. De acordo com os 
costumes da sua época, tinha como nomes; Saulo para o 
mundo judeu e Paulo para o mundo Romano, nome que 
definitivamente adoptaria quando se converteu ao 
Cristianismo.

Desde jovem tinha sentido a necessidade de se dedicar ao 
serviço de Deus e por isso se dirigiu a Jerusalém para estudar 
a religião com os melhores mestres do seu tempo. O interesse 
pelas coisas de Deus fê-lo esquecer-se da busca de uma 
esposa.

Os judeus encarregaram-no da difícil tarefa de eliminar das 
suas comunidades a doutrina cristã. Paulo dirigiu então a 
repressão contra os seguidores de Cristo, fazendo-o de uma 
forma muito dura.

Até esse momento Paulo sentia-se bem e dava graças a 
Deus porque o havia feito um crente responsável e 
consequente com os seus princípios. Mas cedo descobriu que 
os seus méritos e seus serviços não eram o que contavam para 
Deus; a sua fé não era mais do que um fanatismo humano e a 
sua segurança de crente, um orgulho dissimulado. Paulo viu-

se a si mesmo um 
pecador, violento e 
r e b e l d e  m a s  a o  
m e s m o  t e m p o  
comperrrendeu que 
D e u s  a c o l h e ,  
entende, perdoa.

Des ta  mane i ra ,  
Paulo descobriu um 
n o v o  c a m i n h o  
baseado em Cristo, 

transformando-se num instrumento de propagação da igreja. 
Foi um grande proclamador da palavra de Cristo, trabalho 
que realizou visitando inumeras cidades e comunidades, 
convertendo-se num animador constante das mesmas, 
através das suas epístolas.

Paulo foi um homem sólido, intransigente e impetuoso, e ao 
mesmo tempo, um irmão, um amigo para os seus 
companheiros.

S. Paulo - Um modelo de Fé para a IV Secção
Foi um gigante, um homem fora de série, e ao mesmo tempo, um homem como nós, que duvida, vacila, busca, sofre, se 
encoleriza, protesta contra a doença, contar a injustiça, contra a incompreensão. Um resistente, um homem de acção, mas 
também um homeme de reflexão.

Foi um gigante, um homem fora de série, e ao mesmo 
tempo, um homem como nós, que duvida, vacila, busca, 
sofre, se encoleriza, protesta contra a doença, contar a 
injustiça, contra a incompreensão. Um resistente, um 
homem de acção, mas também um homeme de reflexão.

Um atleta que se 
esforça por ganhar a 
corrida, custe o que 
custar, e que nos quer 
arrastar a nós atrás 
dele. Um homem de 
fogo,  entusiasta ,  
devorado por uma 
imensa paixão.

É por todas estas 
razões e não só pelas suas qualidades de santo, ou de seguidor 
de Cristo, que o consideramos o nosso modelo de Fé.

Paulo foi pioneiro em ideias como a divulgação da 
mensagem a todo o mundo e não só ao povo eleito. Além 
disso foi um caminhante inesgotável, que assumiu 
pessoalmente a tarefa que propôs aos seus irmãos de 
comunidade.

Num momento da sua vida viu-se confrontado com dois 
caminhos: o terreno  que lhe pedia que servisse Roma, 
perseguindo os cristãos  e o espiritual  que lhe oferecia um 
caminho cheio de obstáculos e dissabores, mas que lhe dava a 
oportunidade de fazer uma descoberta do seu próprio 
interior.

Este último, por sua vez, levá-lo-ía à grande experiência de 
partilhar com diversas comunidades o encontro com a Fé. A 
sua virtude foi que, a partir da Fé, foi capaz de denunciar e de 
actuar, isto é, não se ficou pelo discurso, mas foi um exemplo 
de compromisso e testemunho com a verdade que pregava.

Para os grupos cristãos a figura de S.Paulo adquire uma 
dimensão e um significado especial pelo seu testemunho de 
fé. A sua grande força provinha da sua fé num Criador, mas 
também em si mesmo, na sua própria capacidade de realizar 
uma missão nesta terra. Com humildade, mas com firmeza, 
defendeu os seus ideais e tomou o caminho dos homens 
livres que são capazes de entregar a sua vida ao serviço dos 
outros

In "Manual para dirigentes da Rama Ruta"  - Associacion de Guias e 
Scouts de Chile

Paulo foi um homem 

sólido, intransigente e 

impetuoso, e ao mesmo 

tempo, um irmão, um 

amigo para os seus 

companheiros.

Paulo foi pioneiro em 

i d e i a s  c o m o  a  

d i v u l g a ç ã o  d a  

mensagem a todo o 

mundo e não só ao povo 

eleito.

on line...
O Boletim Informativo da Secretaria Nacional da IV Secção do C.N.E. já está na internet...

http://www.terravista.pt/Ancora/5838
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Foram cerca de 1400 os Caminheiros, CIL's (Caminheiros em Insígnia de Ligação) e Dirigentes, de 18 regiões do país, que manifestaram a sua 
intenção de participar no Rover2001. A partir de final de Novembro e através da acção das Juntas Regionais e de Núcleo, foram constituídas as 
equipas de caminheiros (regionais) às quais foi pedido que, para além de tratar dos aspectos organizativos (patrono, lema, funções, endereço 
electrónico,...), idealizassem uma proposta de projecto a realizar no Centro Escutista de Drave - Base Nacional de Caminheiros. As propostas de 
cada equipa serão postas em comum no respectivo Clã a constituir (formado por 7 equipas de várias regiões) daí resultando a Caminhada final de 
cada um deles que irá sendo preparada/realizada até ao final da actividade (Agosto).

Em simultâneo com a preparação das equipas/Clãs irão decorrer encontros específicos para Chefes de Equipa, Dirigentes e CIL's que têm por 
finalidade pôr todos os participantes a "falar a mesma linguagem" em termos da Metodologia da IV secção e da própria actividade.

É de referir que, em face do grande nº de CIL's que manifestaram interesse em participar, foi decidido aproveitar a oportunidade para, dentro 
do espírito da actividade, explorar algumas dinâmicas apropriadas ao momento que estes escuteiros vivem enquanto animadores de outros no 
Escutismo. 

Começam entretanto a ser preenchidos os lugares da estrutura pedagógica que enquadrará a actividade. Deste modo foram já escolhidos os 
dirigentes que assumirão a coordenação do trabalho ao nível das Igrejas (estrutura que agreg ará 3 clãs), sendo eles:

X Igreja de Éfaso - José António Ferreira (Braga/Famalicão)
X Igreja de Esmirna - Artur Pereira (Porto)
X Igreja de Pérgamo - Duarte Vieira(Aveiro)
X Igreja de Tiatira - Paulo Lucas (Coimbra)
X Igreja de Sardes - Pedro Miguel (Leiria)
X Igreja de Filadélfia  Luis Feliciano (Lisboa)
X Igreja de Laodiceia - José Manuel Lourenço (Setúbal)

Para além das principais novidades que iremos dando neste boletim, poderão ser 

encontradas informações mais detalhadas no site da actividade em www.rover2001.com.

O Rover2001 está em marcha!

Com o início de mais um ano lectivo vem a famosa praxe académica. Dizem que a praxe serve para integrar melhor os caloiros na 
sua nova escola, ou seja, são as boas vindas. Será isso verdade? Quando alguém se identifica como caloiro, esse está tramado! Mal 
chega é logo rebaixado, insultado, os seus sentimentos são feridos bem como a sua privacidade ou intimidade. Ainda há 
mais...porque, por vezes a sua integridade física é também posta em causa.

Será que isto são as boas vindas?? Ajuda a uma melhor inserção no novo meio, desconhecido por parte daqueles que acabam de 
chegar?? Penso que não, antes pelo contrário. Pergunto ainda: "Quando é que acabam de uma vez por todas com este acto estúpido e 
grosseiro nas nossas escolas?? Porque é que as pessoas (caloiros) aceitam que lhes façam estas barbaridades todas??

Têm medo das represálias e das ameaças?? Porquê?! Não precisam dos trabalhos dos padrinhos ou madrinhas para nada!! 
Precisam é dos colegas para realizar os trabalhos pedidos pelos professores e é com estes que vai conquistar grandes amizades que, 
por vezes, duram para o resto das suas vidas. Os caloiros têm que se impor porque são pessoas como os outros e têm sentimentos. 
Respeitem-nos.

As técnicas usadas são muitas e bastante diversificadas. Vão desde a passagem da roupa interior para fora, andar de pijama na rua , 
refeitórios e bares, usar fitas na cabeça com palavras obscenas ou até mesmo insultuosas, andar com porcaria na cabeça e ou corpo e 
as já vulgares pinturas. Para terminar o sofrimento e para que estes não se pirem dali para fora (o sofrimento é grande) tira-se os 
sapatos. Há muitas mais dependendo das escolas.

Pergunto novamente: "Será que isto serve para as pessoas se integrarem?? Continuo a pensar que não. Para mim a solução seria 
outra. Porque não uma festa?? Com comida, bebida e muita animação. Quando recebemos alguém em nossa casa o que fazemos? 
Damos o nosso melhor com certeza. Porque é que nas escolas não se faz o mesmo??

Lembrei-me de escrever isto porque, infelizmente, já ocorreram casos graves neste inicio de ano, em algumas escolas deste país. 
Não podia deixar de fazer este alerta para que as pessoas responsáveis pelas escolas tomem medidas, tentando solucionar este 
problema, que assola as escolas do país todos os anos. Constatei ainda que há alguns "praxantes" que são escuteiros. Participam 
neste tipo de atrocidades tal como os outros e que, não minha opinião, deviam ser os primeiros a colocar travões a este tipo de coisas. 
Nos escuteiros aprende-se o respeito pelos outros e vive-se na ajuda ao próximo. Caminheiros, por favor façam algo para que este 
tipo de coisas mudem. Imponham os valores do escutismo, dando sempre o vosso bom exemplo.

David Pereira - Ch. Clã Agrupamento de Riachos

Praxe Académica
As técnicas usadas são muitas e bastante diversificadas. Vão desde a passagem da roupa interior para fora, andar de 
pijama na rua , refeitórios e bares, usar fitas na cabeça com palavras obscenas ou até mesmo insultuosas, andar com 
porcaria na cabeça e/ou no corpo e as já vulgares pinturas.
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A Federação Escutista de Portugal (AEP + CNE) apresentou o projecto de 
candidatura de Portugal à organização do actividade europeia para Caminheiros a 
realizar em 2003. Um grupo de cerca de 10 dirigentes trabalhou afincadamente para 
apresentar um projecto que, apesar de ter a marca do Caminheirismo português, 
pudesse ir de encontro às diversas realidades da Europa.

Em jeito de sumário aqui ficam os contornos da proposta apresentada:

ü Lema: People in motion / Gens qui bougent

ü Tema: o Caminheiro como agente de mudança na Vida; o convite ao envolvimento (a cidadania); o 
Compromisso e a Vida 

ü Data: 31 de Julho a 11 de Agosto de 2003

ü Participantes: 2400 + 150 dirigentes + 300 membros do staff

ü Organização: 300 Equipas de 8 elementos (do mesmo país), agrupadas em 50 "Comunidades". Estas, 
por sua vez serão agrupadas por "Aldeias”

ü Programa: as actividades decorrerão em três fases distintas

RoverWay ManyWays - em sistema de projecto (começando 

antes da actividade) culminando em intervenções de nível local 

em vários pontos do país

Cross Ways - em sistema de Programa com actividades variadas 

(oficinas, debates, percursos, etc) a decorrer no local-base da 

actividade

Chain Reaction - como consequência do projecto vivido na 

actividade, a desenvolver por cada equipa participante no seu 

país de origem

http://my.yorn.net/%7Eyr26148a/
Informações mais detalhadas podem ser vistas no site 

RoverWay - Portugal 2003



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. 213933650 - Fax: 213933669
E-mail: equipa_nacional_4@hotmail.com
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Janeiro
7 -  Rover2001 - Encontro de Dirigentes e Chefes de Equipa(Fátima)

Fevereiro
3 - (IN)FORMA-TE! - Encontro Nacional de Chefes de Clã-Zona Sul e Ilhas (Setúbal)
4 - (IN)FORMA-TE! - Encontro Nacional de Chefes de Clã-Zona Centro (Abrantes)
10 - (IN)FORMA-TE! - Encontro Nacional de Chefes de Clã-Zona Norte (Viana do Castelo)
17/18 - Encontro Nacional de Equipas Regionais de Animação das Secções e Programa Educativo (local a designar)

Abril
1 - Rover2001 - Encontro de Dirigentes e Chefes de Equipa (Fátima)

Maio
28 - Rover2001 - Encontro de Dirigentes e Chefes de Equipa (Fátima)

Julho
29 - Julho/ 5 Agosto: Rover2001 (Drave)

Setembro
22/23  - Rover2001 - Actividade de Avaliação (local a designar)
29/30 - Encontro com Responsáveis Regionais de IV Secção(local a designar)

Outubro
5/7 - CAP do Interior - 1ª sessão (local a designar)

Novembro
1/4 - Trilhos 2001 (local a designar)
17/18 - Encontros "Caminheirismo em Cidades Universitárias" e "Caminheirismo nos Seminários" (local a designar)
24/25 - CAP do Interior - 2ª sessão (local a designar)

Para quem gosta de estar informado sobre as acções e actividades desenvolvidas pela Secretaria Nacional da IV Secção, 
aqui fica a Agenda para o ano de 2001...
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Entretanto aqui ficam mais algumas notícias das acções realizadas pela Secretaria Nacional da IV Secção, bem 
como, algumas a realizar em breve!!

 No dia 29 de Dezembro a Secretaria Nacional da IV Secção “deu um salto” até Leiria para estar presente na 
actividade regional Êxodus 2000.

Para o ano de 2001, e já em Janeiro, irá estar presente no CAP da região de Coimbra, e no da região de Lisboa.
Para Fevereiro está prevista uma passagem por Santarém durante a realização da actividade regional 

Margaridas, e até ao final deste mês visitará a Madeira por ocasião da actividade Rotas.

AGENDA 2001
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