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Há neste tempo de Quaresma um convite a que façamos algum 
sacrifício. Não por algum impulso masoquista mas pelo que esse acto 
pode significar de mudança, de conversão. Aquilo que se nos pede é que 
possamos "morrer" um pouco, ou melhor, que façamos "morrer" em 
nós algo que não seria (é) agradável ao olhos de Cristo. E mais: dizem-
nos que ao morrer esse bocadinho estaremos a gerar mais e melhor 
vida, que viveremos outra vez, mais, e de uma maneira mais plena, mais 
intensa.

Parece difícil de perceber, mas olhemos para a nossa vida corrente e 
vejamos se não faz sentido. 

Tomemos os raids que fazemos, por exemplo. É ou não verdade que 
dos melhores raids de que nos lembramos são os que foram intensos, 
que tiveram um percurso difícil (em que julgámos não conseguir 
terminar) ou condições atmosféricas adversas ou cuja temática nos 
obrigou a confrontar com as nossas próprias fraquezas?… Gastámo-nos, esforçámo-nos, demos de nós… "morremos um pouco".

E lembram-se da sensação que nos invadiu quando terminámos? Parecia que tínhamos uma alma nova, que estávamos capazes de 
iniciar tudo de novo com energia redobrada… como se tivéssemos um "vida nova". 

É basicamente isto que se nos pede na Quaresma. Que à semelhança de Alguém que também morreu para que outros vivessem 
possamos, à nossa escala, "gerar vida, morrendo um pouco".

Esta certeza de que quanto mais nos damos mais recebemos em troca, está bem presente no Rover2001 e na sua dinâmica. Muitos 
serão os hábitos com que teremos de romper e outros que teremos de retomar. A exigência do projecto assim o determina.

Não deixa de ser curioso que um impulso determinante para este projecto (com os Conselhos de Clã e de Chefes de Equipa) seja 
dado precisamente nesta época da Quaresma. 

Que ela nos possa inspirar a deixar morrer algo de "homem velho" para que possamos viver mais no caminho do "Homem 
Novo".

João Armando
Sec. Nac. IV secção - CNE

Mas é preciso morrer e nascer de novo 

Semear no pó e voltar a colher

Há que ser trigo e depois ser restolho 

Há que penar para aprender a viver 

E a vida não é existir sem mais nada 

A vida não é dia sim dia não

É feita em cada entrega alucinada

Para receber daquilo que aumenta o coração

"Restolho"

Mafalda Veiga

Restolho

Incorporar-se na quaresma em direcção à Páscoa de Cristo significa no concreto o que expressa esta palavra tão incómoda: A 
conversão. 

Em grego diz-se "metanóia", ou seja, mudança de mentalidade. O principal não são jejuns exteriores, que também têm sentido, mas 
que por dentro o coração mude, e a nossa escala de valores se faça mais conforme à de Cristo. 

A conversão se é verdadeira, dói. Como quando o dentista nos toca no nervo doente. Se não "fazemos mal ao homem velho" na 
Quaresma, é porque não lhe pusemos o dedo na ferida. Simplesmente nos contentámos com mudar a cor ou reportório dos 
cânticos da liturgia, ou com umas pequenas abstinências. Coisas boas mas não suficientes. É dentro onde se tem que dar a 
conversão: Tocando, por exemplo, as raízes do nosso egoísmo, materialismo, ou da preguiça. 

Celebrar a Quaresma e a Páscoa é olhar-se sem medo ao espelho do Evangelho e avaliar a nossa vida à luz de Cristo, para ver o que é 
que há de anti-pascal em nós. E actuar em consequência. Senão, não terá sucedido essa Primavera espiritual que quer ser a Páscoa. 

J.A.(in, Misa Dominical, num 4)

Converter-se por dentro 
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As Bem-Aventuranças

“Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.”

De 24 a 27 de Fevereiro, decorreu, no Campo Militar de Santa Margarida, as XI Margaridas, 
actividade que é organizada pelo Agrupamento 707  Santa Margarida, da região de Portalegre e 
Castelo Branco. 

Contou, tal como em anos anteriores, com a participação de agrupamentos de várias regiões e 
também de outros movimentos, a AEP. Participaram nesta actividade cerca de 930 escuteiros, 
entre os quais estavam cerca de 120 caminheiros.

O sub-campo da IV secção teve como tema "Construir uma geração mais forte". Com base neste 
tema, realizou-se uma expedição que designamos por F.A.L.S. (Fraternidade do Ar Livre e do 
Serviço). Nesta expedição tentou-se focar vários aspectos relacionados com a IV secção. Assim 
sendo, a 1ª parte da expedição foi dedicada à análise e discussão dos escolhos do Caminho do 
Triunfo. A 2ª parte foi dedicada a alguns temas pertinentes da metodologia educativa da IV, como 
por exemplo: a Carta de Clã, Sistema de Progresso, Serviço, Caminhada e o P.P.V.

Para uma maior troca de experiências e vivências entre os vários elementos e dirigentes foram 
criados 5 Clãs com a respectiva equipa de animação, cada um com o nome de um dos escolhos. 
Cada Clã partiu de pontos diferentes, sendo o local de chegada o castelo de Almourol. Nesse dia, à 
noite, realizou-se um fórum onde se pretendia debater assuntos relacionados com o 
caminheirismo, bem como as experiências trocadas ao longo da expedição. O animador deste 

fórum foi o assistente nacional da EN4, o Pe Armindo, que aqui agradeço, publicamente, pelo seu contributo.
A escolha do castelo de Almourol não foi em vão, na medida em que estava também relacionada com a convocatória do Jogo do 

Homem Novo, que se realizou no dia seguinte, já no campo militar de Santa Margarida, concluindo assim a 2ª parte da expedição.
A equipa organizadora do sub-campo queria que os caminheiros saíssem desta actividade com a noção que o projecto do Homem 

Novo não é utopia e que é um instrumento para que deixemos o mundo um pouco melhor que o encontrámos, tal como dizia o 
nosso fundador. Para além deste grande objectivo, queríamos ainda ajudar a EN4 na concretização de alguns objectivos, 
nomeadamente o de construir o espirito de corpo entre os caminheiros do país. 

Esta actividade sempre proporcionou uma grande partilha de experiências, vivências e novas amizades, que são sempre muito 
enriquecedoras, quer para os caminheiros quer para os dirigentes, o que é sempre de realçar.

Os objectivos que foram propostos pela equipa organizadora, foram largamente conseguidos e todos saíram com o desejo de 
voltar para o próximo ano. Os caminheiros na hora do adeus, deram os parabéns pelo trabalho desenvolvido, o que nos deixou 
bastante satisfeitos. Temos a noção ainda que houve coisas que correram menos bem e que serão alvo de uma avaliação para que no 
próximo ano possa ainda ser melhor. 

E para aqueles que estiveram na actividade aqui vai o grito: 
KAXIMKAXIMKAXUMBA...ZIMBUMBÁ...ZIMBUMBÁ!!!

Chefe do Sub-Campo da IV  Corvos
David Pereira

Agrupamento 593 - Riachos

Margaridas 2001 - A Grande Odisseia do Escutismo

Sub-Campo da IV  Corvos  "Construir uma geração mais forte”

Bem-aventurados os que sofrem e sangram pelas suas mãos, não 
regateiam o preço da alegria.

Bem-aventurados os que reconhecem os seus erros, e os que sabem 
comover-se, porque nasce nas suas lágrimas uma fonte de vida.

As lágrimas não são sempre de dor. Podem ser de medo, de 
dúvida, de confusão, de alegria. O chorar pode significar 
reconhecimento dos próprios limites, e dos próprios erros, dos 
defeitos. Pode significar arrependimento.
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Foi nos passados dias 17 e 18 de Março, que na bela cidade de Almeirim, se 
reuniram os caminheiros da região de Santarém, sob o tema "Um Serviço no Teu 
Caminho" (inspirado no tema regional deste ano: "Escutismo: Um Sinal no Caminho") 
e que tinha por base a sensibilização para os vários aspectos da protecção civil, 
assunto que tanto tem dado que falar, principalmente nos últimos tempos, devido 
a todas as catástrofes a que temos assistido nos últimos meses.

O encontro começou pelas 9 horas da manhã de Sábado, junto à Biblioteca 
Marquesa do Cadaval, onde os contingentes dos vários clãs da região se foram 
concentrando. Seguimos depois para as instalações dos Bombeiros Voluntários de 
Almeirim onde fizemos a abertura da actividade, cantando o Hino Nacional ao içar da Bandeira e onde ouvimos os discursos da 
praxe por parte do chefe do agrupamento local - chefe Gião -  bem como do Secretário Pedagógico da Junta Regional de Santarém - 
chefe João Francisco. Tempo ainda para cantarmos algumas canções bem conhecidas dos caminheiros.

Seguiu-se um jogo de gestão em que os caminheiros participantes foram divididos em 5 grupos, constituindo os dirigentes 
participantes, um sexto grupo que representava um centro de operações da protecção civil. Cada um dos 5 grupos de caminheiros 
possuíam 5 dos organismos da protecção civil e perante uma situação de catástrofe, que foi colocada inicialmente, estes teriam que 
reagir da forma mais apropriada.

Findo o jogo tivemos o almoço, para logo de seguida dividirmos novamente os caminheiros participantes em 2 grupos, em que um 
iria assistir a uma sessão teórica sobre protecção civil administrada pelo Dr. Raúl Violante - responsável pelo departamento de 
protecção civil do distrito de Santarém - e o outro grupo iria participar numa sessão de rappel, de que foi montada uma linha na torre 
dos bombeiros voluntários, para que todos que desejassem, pudessem libertar um pouco de adrenalina. Para que todos 
experimentassem as mesmas sensações, esses grupos foram trocados a quando do términus da primeira sessão teórica.

A meio da tarde, no pavilhão dos bombeiros voluntários, foi servida uma sessão, que a todos deixou deliciados, em que se animou 
uma grande roda com muito do que se aprendeu nos Trilhos 2000, mas também algumas coisas que saíram de outras grandes 
actividades e não só.

Para o jantar, o agrupamento 404 de Almeirim brindou o E. R. C. com uma tradicional e deliciosa Sopa da Pedra que satisfez os 
paladares mais exigentes.

Para a noite, estava reservado um fórum que continuava a ter como pano de fundo a protecção civil, onde se procurou elucidar 
mais concretamente sobre o papel do C. N. E. neste âmbito. Conduziu estes trabalhos o departamento da protecção civil da Junta 
Regional de Santarém, liderado pelo dirigente Jorge Paiva. O debate foi bastante animado e participado e uma das conclusões 
tiradas, foi sem dúvida o muito que ainda há por fazer, no sentido de uma maior sensibilização, apesar de tudo o que já se encontra 
realizado. Ainda há que desmistificar bastante sobre o papel concreto do C. N. E., pois existem muitas ideias pré concebidas em 
muitas mentes, que não correspondem aquilo a que o nosso movimento está realmente vocacionado para colaborar.

Houve ainda tempo para a divulgação de informação quer de âmbito regional, como de outros âmbitos, como por exemplo a 
divulgação dos vários sites da internet onde se pode ver muita coisa sobre escutismo e actividades relacionadas, como por exemplo 
ROVER 2001, Trilhos 2000, página do C. N. E., 4º Jamboree das Beiras, etc.. Finalizamos com a oração da noite.

Houve ainda oportunidade de reunir o departamento regional da IV secção com os chefes de contingente a fim de começar a 
delinear uma estratégia de acção regional, para a IV secção, para o próximo ano, onde foi referido a grande importância que terá o 
envolvimento de todos quantos trabalham nesta secção. Esperemos que se consigam extrair daqui frutos proveitosos. Foi feito 
também aqui nesta reunião, o apelo para a escolha dos 8 chefes de equipa que irão representar a região de Santarém nos Trilhos 2001. 
Em breve teremos notícias a este respeito.

No Domingo houve espaço para conversar com os cerca de 90 caminheiros participantes neste E. R. C. acerca das intenções do 
departamento regional para unidade, durante o próximo ano, a fim de começar desde já o envolvimento de todos.

Lugar ainda para a Eucaristia vivamente participada e celebrada.
No final, espaço para os devidos agradecimentos, onde um representante da Câmara Municipal de Almeirim (vereador 

responsável pelo pelouro da juventude - Pedro Ribeiro), teve oportunidade de 
nos dizer algumas palavras de apreço pela nossa preocupação por este tema tão 
importante que é a protecção civil. Fez-se então a entrega de algumas 
lembranças, quer por parte da Câmara Municipal, quer por parte da Junta de 
Freguesia, que nos honrou com a presença do seu Presidente.
Depois das palavras finais do chefe do agrupamento 404 e do secretário regional 
pedagógico, arreamos a Bandeira ao entoar do Hino Nacional.
Ao som da canção do Adeus nos despedimos na esperança de nos encontrarmos 
todos novamente e em breve.

Pelo Departamento Regional da IV Secção
Rui António

E. R. C. 2001 - Região de Santarém
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Data: 24 e 25 de Abril de 2001

Local: Lisboa (Casa do Escuteiro  Agr.61 Olivais)

Programa:

dia 24 

20h00 - concentração na Estação do Oriente . Jantar Africano seguido de Noite Africana

dia 25 

09h30 - início dos trabalhos. Apresentações pelos Clãs/agrs

12h30 - almoço

14h30 - "Manual das actividades de cooperação”

16h00 - Apresentação do Projecto Caminhadas Lusófonas. Enriquecimento.

16h30 - Conclusões

17h00 - Encerramento

Inscrições:

Até ao dia 6 de Abril através de fax, carta ou email (csimoes@cne-escutismo.pt) , indicando o número de elementos participantes 

(máximo 4 por clã/agr)

Custo:

1000$00 por participante

A trazer:

!Material para expôr e apresentar a vossa experiência (slides, acetatos, fotografias, materiais diversos, artesanato, músicas, etc)

!Uma cópia do relatório da actividade

Pernoita:

Será realizada em regime de acantonamento. Os participantes deverão trazer saco de dormir.

Encontro Experiências Lusófonas

Caminhadas Lusófonas
Poder desenvolver um projecto de cooperação num dos 

países de língua oficial portuguesa é um privilégio que 

alguns clãs/agrupamentos já tiveram oportunidade de 

experimentar.

Uma experiência desta natureza deixa marcas profundas 

em todos os que nela participam, constituindo uma 

oportunidade de crescimento pessoal e de descoberta de 

realidades e sentimentos até então desconhecidas.

Por acreditar no valor de tais experiências, a Secretaria 

Nacional da IV secção em conjunto com a Secretaria 

Nacional das Relações Externas, decidiu juntar muitos 

daqueles que tiveram o privilégio de as viver para que as 

possam partilhar e contribuir para a implementação de um 

projecto que tem por objectivo principal levar mais 

escuteiros do CNE a realizar acções de cooperação.

Este encontro marcará o arranque do projecto 

Caminhadas Lusófonas e decorrerá em 24 e 25 de Abril, 

estando para ele convidados todos clãs/agrs que tenham 

trabalho nesta área (mediante inscrição prévia).

Mais informações podem ser recolhidas nos Serviços 

Centrais ou através do email ( ) csimoes@cne-escutismo.pt



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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Apresentação dos projectos do CUCApresentação dos projectos do CUC
No dia 6 de Março de 2001, o Clã Universitário de Coimbra, reuniu-se nos Baixos da Junta Regional, para a apresentação final dos 

projectos das várias Equipas  a saber: Gandhi, São Nicolau, Zeca Afonso, Amudsen e D João III.
Neste terceiro ano de vida do CUC foi lançado a cada Equipa o desafio de imaginarem um projecto de Serviço e porem-no em 

prática, também em Equipa.
A Equipa Gandhi propôs a transformação e arranjo da nova sala "polivalente" da JR.
A Equipa São Nicolau decidiu conjugar esforços com o GAS  Grupo de Acção Social do CUMN  Centro Universitário Manuel da 

Nóbrega e apoiar um grupo de idosos que necessitam de companhia ou algum tipo de ajuda.
A Equipa Zeca Afonso vai realizar trabalho de voluntariado no Hospital Pediátrico, principalmente no âmbito oncológico. A 

Equipa Amudsen vai animar um grupo de idosos e crianças do ATL do Centro Social da Nossa Sra de Lurdes, com a sua actividade 
"Ser escuteiro por um dia". A Equipa D João III vai realizar duas actividades no Colégio dos Olivais, com jovens em situações de 
risco.

Foi em clima de festa que se deu mais esta reunião de Clã, e porque não este Conselho de Clã!
De referir que estes projectos têm a duração prevista de 2 meses.
De salientar também que existem mais duas equipas a acompanhar este processo todo, a Equipa (sem nome  maravilha dizem eles) 

e a Equipa de Animação.
Pedimos que fiquem atentos ao Painel das Equipas do CUC, onde poderão acompanhar o desenrolar dos projectos, pela mão das 

próprias Equipas.

a EACUC  "Chefinhos”

Objectivos
Por meio deste jogo os elementos da Equipa ou do Clã podem descobrir se aspiram a posições influentes do grupo. Manisfestarão que 
companheiros lhes parece que têm qualidades para serem Chefes de Equipa.

Materiais
Quatro autocolantes vermelhos para as raparigas e azuis para os rapazes. Uma tira de cartolina para cada participante, com 5 cm de largura e 50 
cm de comprimento.

Desenvolvimento
Vamos jogar ao “Quero ser Rei”. Neste jogo devem escolher o rei do vosso grupo. O rei, já sabem, preocupa-se em que se respeitem os direitos 
dos súbditos, modera os conflitos, representa os interesses do país ante os outros povos.
Cada um de vós terá uma coroa na cabeça... (tiras de cartolina agrafadas). Agora podereis proceder à eleição. Imaginem que os autocolantes são 
pedras preciosas que aplicam na coroa do vosso companheiro que queres escolher como rei, ou seja, que tem qualidades de chefe.
Durante 15 min.  poderão pensar em quem ireis escolher. Depois deverão circular pela sala. Nessa altura irás entregar e receber os autocolantes. 
Recordai que apenas têm quatro pedras preciosas para colar na coroa. Poderão ser entregues a mais do que uma pessoa. No final, fica escolhido 
aquele que teve mais pedras preciosas.
O rei coloca-se agora ao centro. Do lado direito colocam-se os que gostam dele. Do lado esquerdo os que não o queriam como rei. Agora é tempo 
de cada um dizer ao rei o que pensa dele.

Avaliação
Que outros companheiros também mereciam ter sido escolhidos?
Que qualidades deve ter um bom rei?

Quero ser Rei


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

