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Vai Acontecer...Aconteceu...

A organização do 2º Festival Canção Escuta, vem por este meio informar 
todos os caminheiros do CNE, que se irá realizar o II FESCUT. A final 
nacional terá lugar na região de Aveiro no fim de semana de 28, 29 e 30 de 
Setembro de 2001. Na tua Junta Regional encontram-se informações 
sobre o regulamento, prazo de inscrições e eliminatória regional. O 
tema do Festival é “Vivo porque acredito!”.

Para mais informações podem contactar a organização através da página 
oficial do Fescut  ou através dos seguintes contactos 
João Vilarinho (tel. 964 163 653/e-mail: ); ou 
Celso Simões (tel. 966 446 728/e-mail: ).

Contamos com a participação da vossas regiões. 

www.fescut2001.pt.vu
Jota_filipe@yahoo.com.br

celsosimoes@hotmail.com

II FESCUT

23-27 Fev - ROTAS2001 (Madeira)

6-10 Abr - Rover Algarvio (Algarve)

27-29 Abr - VIRIATU’S 2001 (Viseu)

28 Mai - Rover 2001 - Encontro Dirigentes e 

Chefes Equipa (Fátima)

15-28 Ago - YAGO 2001 (Internacional)

Ser mais um...
Certo dia, caminhando na praia um escritor viu um vulto 

que parecia dançar. Ao chegar perto reparou que se tratava 
de um jovem que recolhia estrelas do mar da areia para 
atirá-las, uma por uma, novamente de volta para o oceano. 
‘Porque fazes isso?’ - perguntou o escritor. ‘Voçê não vê? A 
maré está baixa e o sol está muito forte. Elas irão secar e 
morrer se ficarem aqui na areia.’ - explicou o jovem.

O escritor espantou-se - ‘ Meu jovem, existem milhares de 
quilómetros de praias por esse mundo fora, e centenas de 
milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que 

diferença faz? Jogas umas poucas de volta para o oceano, mas a maioria vai perecer de qualquer forma.’
O jovem pegou em mais uma estrela do mar, atirou-a de volta ao oceano e olhou para o escritor. ‘Para essa eu fiz a 

diferença...’
Naquela noite o escritor não consegui escrever, nem sequer dormir. Pela manhã voltou à praia, procurou o jovem, juntou-

se a ele e ambos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano.

Se formos mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor, sejamos a diferença.
Uma forte canhota,

A Equipa da IV
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YAGO 2001
O Movimiento Scout Católico (MSC) de Espanha, vai realizar de 15 a 28 de Agosto de 
2001 uma peregrinação a Santiago de Compostela. Pretende  ser um Forúm de 
encontro e intercâmbio pessoal com jovens escuteiros católicos de outros países 
europeus, e uma actividade de descoberta da realidade actual dos povos do Noroeste 
Peninsular por onde atravessa o Caminho de Santiago.

A Peregrinação constará de um máximo de 40 pessoas, entre os 17 e os 20 anos, e 
dirigentes, provenientes de associações escutistas católicas europeias, com as quaiso 
MSC mantém uma especial relação: CNE, SdF, FSC, AGESCI, DPSG e CSI.
Cada participante deverá levar o seu equipamento pessoal, incluindo mochila, esteira, 
saco-cama, prato e talheres. Não será necessário material para acampar (tendas, etc.).

A organização logística estará a cargo da Asociación de Scouts de León, contando-se 
com a colaboração da Mesa de Consiliarios para a elaboração de material de reflexão, 
Eucaristia, etc.

Para mais informações contactar:

Movimiento Scout Católico (MSC)

Gran Via Corts Catalanes, 416 - 1º 4ª

08015 Barcelona

E-mail: msc@gsphoenix.com

Página Web: http://msc.scouts-es.org

Esta peregrinação internacional, surge para possibilitar uma experiência de descoberta, reflexão e crescimento pessoal, que 
permita reforçar os valores cristãos e o nosso compromisso de Fé.

Decorreu entre os dias 23/02 a 27/02 de 2001 a actividade denominada ROTAS DO HOMEM NOVO, destinada a 
caminheiros e dirigentes de clã. Foi organizada e orientada por 2 antigos dirigentes da Região da Madeira, Padre José Afonso 
Rodrigues e Oscar Ramos, tendo sido apoiada pela Junta Regional.

Assentou a sua dinâmica na metodologia da IVª Secção em que o Ideal de Caminheirismo deverá ser o "HOMEM NOVO" e o  
Projecto das Bem Aventuranças, propusemos aos caminheiros essa vivência em equipas constituídas por elementos de vários clãs 
de maneira que se torna-se mais enriquecedor a nível pessoal e de grupo, o que se veio a verificar durante o decorrer da mesma.

O início da actividade decorreu na Igreja Paroquial da Raposeira no Concelho da Calheta na Zona Oeste da Ilha pelas 20H00, 
contando com a presença do Chefe Regional Carlos Gonçalves, onde se realizou a celebração da abertura.

Durante os 2º e 3º dias as equipas constituídas por 5 elementos, deslocaram-se pelas serras da Madeira em Raid com o objectivo 
de no final do 3º dia atingirem o ponto que servia para o encontro de clã. Nesse mesmo dia realizou-se a cerimónia da Celebração 
da Palavra transmitida pela Internet para os 2 grupos. O encontro dos clãs deu-se no final do 4º dia no sítio do Cabo "Freguesia da 
Ponta de Pargo" dia em que se realizou o Fogo de Conselho. Finalmente no 5º dia realizou-se a cerimónia da Reconciliação e da 
Eucaristia.

Ao longo dos dias os elementos tinham várias reflexões a fazer tendo sendo apoiados por um guião entregue pela organização.
Cada equipa tinham como proposta de trabalho a discussão de vários temas (Valores), como Ecologia, Responsabilidade, 

Solidariedade e Generosidade para que depois em clã elaborassem a sua Carta de Clã.
Durante a actividade quisemos realçar a importância de haver o projecto pessoal de vida no Caminheirismo, o que pensamos 

que foi atingindo.
A avaliação foi feita no último dia por escrito e ao longo do acampamento das equipas durante o decorrer da actividade 

pensamos que atingimos os objectivos traçados de início.

ROTAS DO HOMEM NOVO - 2001
Olhando para o grupo no final da actividade via-se o grupo de caminheiros mais coesos e for tes do que no início, mesmo 

após as grandes dificuldades a que foram submetidos, mas continuamos a pensar que é nas dificuldades e nas exigências que 
o caminheiro progride.
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A REDE revista e actualizada...
IV
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Aqui vai a nossa 

REDE dos responsáveis 
dos departamentos da IV 
de cada Região (e alguns 
Núcleos) , agora revista e 
actualizada...

Caso exista algum erro 
ou omissão contactem a 
Secretaria Nacional da IV 
Secção.
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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

Este jogo pode pôr em marcha os participantes cansados ou bloqueados , e dar-lhes novas energias precisamente cansando-os 
fisicamente. Puxando pela corda podem libertar-se tensões e sentimentos agressivos que estavam reprimidos. Geralmente 
cresce também a capacidade de trabalho do grupo.

Proponho-vos uma interrupção por breve tempo do nosso trabalho para nos dedicarmos a “puxar pela corda”. Este 
jogo dá a todos a possibilidade de se libertarem de tensões que podemos ter acumulado. Escolhei um companheiro com 
quem quereis entrar em competição com gosto...

Distribui-vos por pares pela sala em frente do outro à distância aproximada de um metro. Imaginai que tendes na mão 
uma grossa corda de marinheiro. Cada um de vós agarra uma ponta da corda que tendes estendida entre vós os dois. 
Agarrai-a com as duas mãos... Já a sentis? Sentis o áspero da fibra, a estrutura da corda?

Tendes em conta que é uma corda resistente e nada elástica. 
Se um de vós puxa a corda, o outro deve segui-la. Concentrai-
vos nos movimentos do companheiro e tende muito presente 
que se trata de uma corda resistente. Se levardes o jogo a sério, 
notareis que puxar uma corda, mesmo puramente imaginária, é 
algo que cansa... Começai a puxar...

Vamos puxar pela corda...

As Bem-Aventuranças

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados.”

Bem-Aventurados os que não têm medo de dizer o que pensam, mesmo com o risco da 
sua vida; são eles que acabarão por vencer.

Bem-aventurados os que começam a construir, Deus completará a sua obra.

Há fome e fome. Há sede e sede. Há fome de multidões, que levam muitos anos a 
alimentar. Há sede de gerações, que exigem o crescimento do ribeiro até se 
transformar em rio caudaloso.

Entretanto...

Entretanto, diz a História, é preciso semear apesar da fome, é preciso cantar a 
fonte apesar da sede.

Porque um é o que planta, outro o que rega, outro o que faz crescer...
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