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2º Tempo da Eternidade

Eles celebram o Jubileu !...
Num tão breve “piscar de 

olhos”, e os Meus pequenos 
filhos na Terra celebram 2000 
anos ! . . .  Fo i  sem dúv ida  
interessante estar lá, na forma de 
Meu Filho, para lhes mostrar que 
o Caminho para Mim Próprio é 
o TRILHO da Felicidade... Terei 
apostado bem ? Mostrando-me 
LÍDER de forma Humana, abri 
Caminho! Fui Cristo na Terra, 
para mostrar que o melhor do 
S e r  H u m a n o  é  a  s u a  
componente divina! Mostrei o 
Amor como forma exacta para 
resolver esses “problemas 

menores”, como o egoísmo, a 
guerra, a solidão...

Quero crer que nem todos se 
aperceberam disso... pois, vendo 
daqui, o que fizeram? Continua 
toda a gente a querer viver no 
cimo da montanha, sem saber 
que a verdadeira Felicidade está 
na forma de subir a escarpa...

Preciso de Líderes! Outros 
Cristos como Eu, na verdadeira 
dimensão dos humanos. Ir lá 
novamente?! . . .  Sim, seria 
interessante... ou  talvez fazer-
lhes crer isso, pois Acho que lhes 
custa acreditar que Eu estou em 
cada um, maravilhosamente 

O raid pela serra em equipa pôs á prova a capacidade 
destes caminheiros para conduzir uma equipa... não, não se 
tratava de um simples percurso de orientação, tratava-se  de 
orientar modos de trabalho e organização, tratava-se de 
conduzir vidas!

Os modelos acompanharam-nos(Ghandi, Florence 
Nightingale, Luther King, Confúcio, Hellen Keller, Kepler, 
Marco Polo, Thomas Edison) uns famosos e outros nem 
tanto, temperando a discussão sobre as qualidades essenciais 
a um líder.

À noite, a discussão em clã mostrou um sentido único 
para todos: Cristo! Esse é O Verdadeiro Líder, O que reúne 
tudo aquilo que se disse de cada um, cada qualidade, cada 
pormenor... e resolveram não desisitir e carregando nos 
braços os defeitos e qualidades uns dos outros, subiram ao 
cimo da montanha á procura de Cristo... á chegada do raid Ele 
esperava-os: com o intuito de se purificarem para O 
encontrar, lavaram os pés uns dos outros e foram convidados 
para a festa em que Ele estaria presente...

Foi real!!... eram mesmo as bodas de Canaã, tudo estava a 
rigor e ele estava mesmo lá e tranformou a água em vinho. 
Todos vimos e acreditámos. Foi uma festa! Ouvimos a 
palavra de Deus que nos convidou a sermos verdadeiros e 
autênticos e a tirarmos as nossas máscaras, a partirmos, a 

levarmos palavra ao mundo. Finalmente Ele teria de partir... 
seria a sua última ceia. Comungamos o pão e o vinho e a noite 
terminou. Ficámos sós?

Ao dia seguinte os caminheiros estavam como que 
perdidos. Eram eles que agora tinham de assumir a liderança, 
porque Ele tinha partido. A temática foi aqui traduzida na 
vivência de um dia de jogos de estratégia em que os “talentos” 
de cada um teriam de se fazer valer. As equipas foram 
também convidadas a desenhar 
uma proposta de caminhada 
para as suas regiões, como 
consequência do Trilhos 
2000...

À noite, percebemos que 
Ele não nos tinha abandonado: 
estava claro com a presença do 
“Fogo” que o seu Espírito 
tinha estado com eles durante 
todo o dia... Ele estava lá e o seu 
espírito mais forte do que 
nunca, impelia-os agora a ir 
ABRIR CAMINHOS!

Trilhos 2000
...e assim foi! Lançado o desafio, os caminheiros puseram mãos á obra, mesmo não sabendo o que os 
esperava. 

diferente, mas sempre igual a 
Mim Próprio, no Meu “mais 
profundo”...

...Não! Deixá-los descobrir 
por eles próprios! Se foi 
necessário ensinar a ser Líder, 
Eu já o fiz, já fui Cristo no meio 
deles...Vou mesmo deixá-los 
andar: Alguém tem de abrir 
caminhos!...

Que eles o façam, e que Eu os 
ajude!
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Assim falam as vozes dos Clãs...

“Alguém abre caminho!..." Fomos nós, tentaremos ser nós a fazê-
lo. 

Nestes "Trilhos 2000" vivemos o Escutismo, estivemos dentro de 
um verdadeiro e entusiasmante Caminheirismo. 

Numa Caminhada, além de todos os amigos que nos rodeavam, 
reencontrámos O Líder, o maior de todos, cujo exemplo devemos 
seguir. E após a realização de todas as actividades, como jogos de 
estratégia que nos possibilitaram o enriquecimento da técnica e do 
saber, e a reflexão e compreensão (aplicando na prática do dia-a--dia) 
dos vários exemplos de vida de tipos de liderança, temos agora o dever 
e a oportunidade de transmitir tudo o que sentimos e vivemos à nossa 
Região. 

Assim o esperamos fazer, dando o nosso testemunho, tentando 
mostrar o Caminheirismo que se faz por todo o país, trabalhando com 
dedicação para o fazer crescer em Todos Nós!!! Por isso:

"Grita comigo, que é possível
Avançar contra a corrente!
Grita comigo, que é possível
Se te tiram as palavras!
Será a tua vida a que grita fortemente!”

Equipa "S. Pedro"
Região do Algarve

3º Tempo da Eternidade
Algo mudou. Sinto-o na forma como Me apercebo desse aroma maravilhoso presente neles: a 

Esperança!
Não fosse Eu Deus, e estaria surpreendido, pela forma como reviveram em 3 dias os 

3 anos da vida pública de Meu Filho. Não Estou surpreendido!
...mas Estou agradado...
É lícito sentirem esperança. Mostrei-lhes ser possível ser Homem, sendo Deus... 

parece-Me agora que eles estão a apostar em ser Divinos, sendo Homens...
É interessante ver a Minha Criação a "Criar"... ver a Minha Vontade no olhar de 

cada um... e a Minha Grandeza no coração de todos.
Sinto "Orgulho" em vós, Meus Filhos, se é que Me quero dar ao luxo de limitar os 

Meus sentimentos a uma só palavra...
...mas, vá: deixar-Me sentir como os Humanos... afinal, eles mostraram-Me querer 

sentir... como Eu.

ATENÇÃO COLECCIONADORES!!
Ainda existem alguns distintivos da actividade nacional 

do Trilhos 2000...

Se estiverem interessados basta contactar a Secretaria 

Nacional da IV.
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O que ganham as Regiões com tudo 

Setúbal

Tema/Mística: Horizontes/Pelo sonho é que vamos...
Data Prevista/ Duração: Setembro 2001 (4ou 5 dias)
Para quê?: Fraternidade escutista; destreza física; animação da fé; 
conhecimento de si próprio; compreensão da mística.
Para quem?: IV secção
O quê?: Descoberta de si próprio e dos outros; fazer com que os 
participantes partilhem a mística do caminheirismo.
Como?: Jogos de apresentação iniciais; Raid Nocturno; Percurso de 
canoa com leituras da Palavra (no Sado); Acampamento durante 1 noite; 
Actividade de Serviço por Clã em Setúbal (ex: animaçao de lar de 3ª 
idade)
Onde?: Vários, da Lagoa de Sto André a Setúbal
Apoios: Junta Regional( apoio financeiro e humano); Agrupamentos das 
Zonas visadas( apoio logístico); Clubes navais( canoas e material 
náutico); Empresas( bens alimentares); 

Èvora

Tema/Mística: "Mestre, onde moras?"  Retorno á caminhada
Data Prevista/ Duração: 29 Outubro a 1 de Novembro
Para quê?: Reavivar a relação dos caminheiros com a fé; Permitir a 
vivência do caminheirismo em pleno para todos os caminheiros; Rampa 
de lançamento para novos projectos de formação de um clã regional; 
Aprofundamento e difusão dos conhecimentos e experiências
Para quem?:Caminheiros dos clãs da região e caminheiros em comissão 
de serviço nas secções
O quê?: Foruns: Aprofundamento da fé, O que é ser caminheiro?, 
Obstáculos ao caminheirismo e soluções/sugestões para o futuro; 
Celebrações da Palavra; Caminhadas e actividades metodológicas 
(cartão de progresso); Actividades: escalada, rappel, espeleologia, 
mergulho,canoagem, visita ao museu oceanográfico; Acção de serviço 
comunitário.
Como?: Reuniões com chefes de clã, de agrupamento ou caminheiros 
isolados para sensibilização e difusão; Apresentação do Projecto; 
Reuniões com o apoio logístico; Actividade de reconhecimento do 
Campo
Onde?: Serra da Arrábida
Apoios: Junta Regional( apoio financeiro e alguns contactos); 
Agrupamentosparticipantes (material e participantes) ; Fraternidade 
Nuno Álvares (abastecimentos e postos nos jogos); Móveis Brotas ( 
viatura de apoio  chefe Brotas).

Viseu

Tema/Mística: ORYGENS  "Alcançar o Amanhã!"
Data Prevista/ Duração: 27 a 30 de Abril e 1 de Maio
Para quê?: Enriquecimento interior do caminheiro; Fomentar a coesão 
da IV a nível regional; troca de vivências individuais/colectivas nos 
clãs; Tentar perceber as necessidades dos clãs da região.
Para quem?:Caminheiros investidos, noviços e aspirantes da região de 
Viseu.
O quê?: Base inicial de trabalho  tema principal: "A criação do mundo 
baseada no livro do Génesis, em 7 dias.
Como?: Através de textos bíblicos e pequenos jogos que possam 
exprimir a realidade escutista; Uso do "raid2 comoforma de provocar a 
união entre o clã e criar um espírito de entreajuda. Recurso á alusão dos 
números bíblicos 3, 7, 12 e 40.
Divulgação: Inscrições enviadas através do departamento regional da 
IV  através da internet (criação de uma página com infor mação 
actualizada  preços, horários, mística, imaginário...acerca da 
actividade); Divulgar a actividade na Flõr-de-Lis/C(u)arta
Onde?: Campia (+- 30Km de Viseu)
Apoios: Departamento Regional da IV, elementos participantes no 
Trilhos 2000 ( e, caso haja necessidade, de maior auxílio, o 
agrupamento 649 de Campia); Instalações, Tranportes, Equipamento 
logístico, Bombeiros de Campia.

Coimbra

Tema/Mística: Génesis
Data Prevista/ Duração: 1 fim-de-semana alargado de Março/Abril
Para quê?: Enriquecimento, dar a conhecer e incentivar a vivência do 
caminheirismo.
Para quem?:Caminheiros da Região de Coimbra  1 equipa de cada 
agrupamento dos elementos da equipa
O quê?: Mística do Génesis relacionada com a mística da Iv secção; As 
vivências do nosso caminheirismo; O que é ser Homem Novo?; O que 
é ser caminheiro?.
Como?: Raid ao longo do qual é recebida a informação relativa ao 
conteúdo.
Onde?: Palheirão/Quiaios
Apoios: Departamento regional da Iv de Coimbra

Guarda

Tema/Mística: "A caminho da Estrela"
Data Prevista/ Duração: 11 a 14 de Abril de 2001
Para quê?: Prática de campismo em condições adversas  a caminho da 
Estrela Polar.
Para quem?:Caminheiros
O quê?: Técnicas de Acampamento em Condições Adversas
Como?: Raid em montanha com instruções e aplicação de 
conhecimentos em situações de simulacro  casos de desaparecimento, 
desoreintação, tempestade, acidente, avalancha, etc...
Onde?: Maciço Central da Serra da Estrela/ Acantonamento em 
Albergue
Apoios: Grupo de Socorrismo do Parque nacional da Serra da Estrela; 
Agrupamento 134 Guarda

Durante o desenrolar do Trilhos as equipas participantes foram incentivadas a 
“abrir caminhos” sob a forma de projectos de actividades a r ealizar nas suas 
próprias regiões.

Estes são os diversos projectos que surgiram... os quais damos a conhecer a todos 
vós!!

Agora é tempo de continuar... e é também a nossa vez de “abrir caminhos”.
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Braga (Guimarães)

Tema/Mística: "Viver Robinson Crusué"
Data Prevista/ Duração: 3 dias a adaptar ao calendário de núcleo
Para quê?: Para aprender a ser autosuficiente
Para quem?:IV secção do núcleo de Guimarães
O quê?: Sobreviver com o essencial e deixar paratrás as cisas supérfluas.
Como?: As equipas são largadas espaçadamente no 1º dia após o 
almoço, apenas dando como auxílio uma carta topográfica onde apenas 
será referido o local do destino e os locais de água potável. Será entregue 
um meio de comunicação só para casos de extrema necessidade.
Onde?: Serra da Peneda Gerês
Apoios: Câmara Municipal (apoio financeiro); Núcleo de Guimarães 
(apoio logístico); Bombeiros Voluntários de Terras do Bouco (apoio de 
emergência); Parque natural da Peneda Gerês (disponibilização do 
local); Junta de Ourense.

Aveiro

Tema/Mística: "Marés"  Pegadas na Areia
Data Prevista/ Duração: 3 dias, 2ª semana de Março 2001
Para quê?: Formação
Para quem?: Caminheiros e Chefes  Todas as secções
O quê?: Formação: Tarefas/cargos
Como?: Através de ateliers específicos
Onde?: Palhal ( fora da região de Aveiro)
Apoios: Junta regional; Agrupamentos; àreas Pedagógicas.

Santarém

Tema/Mística: "Odisseia"  De volta a casa...
Data Prevista/ Duração: 4 dias 
Para quê?: Consciencialização das mudanças que se avizinham na 
sociedade; Conhecermo-nos para nos localizarmos nessa sociedade
Para quem?: IV secção  região de Santarém
O quê?: Reflexão sobre as deimensões do caminheirismo, em vários 
aspectos, tendo em vista atingir os objectivos supra-citados na 
caminhada
Como?: A actividade fica dividida em três dimensões do caminheirismo:  
- Eu;  - Agrupamento; - Comunidade;  dedicando cada dia a um daqueles 
aspectos, progredindo em direcção à reflexão do lema proposto, quer a 
nível individual que r de todo o clã.
Onde?: Dornes
Apoios: Junta Regional; Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

Braga (Famalicão)

Tema/Mística: "Na pista do Jubileu"  Despojai-vos do Homem Velho e 
Revesti-vos do Homem Novo
Data Prevista/ Duração: 1, 2 e 3 de Dezembro 
Para quê?: Despojai-vos do Homem Velho e Revesti-vos do Homem 
Novo
Para quem?: Chefes de equipa e caminheiros em fase de liderança
O quê?: Na pista do Jubileu, com oração, espiritualidade e acção, 
evidenciando os sinais: 
- Rumo ao Homem Novo; - Caminheiros Numa vida Nova.
Como?: "Parábolas da Bíblia": -Exemplos de Vida na conversão; 
Actividades Cognitivas, Espirituais; Físicas/Técnicas
Onde?: Gerês
Apoios: Núcleo de Famalicão; Dirigentes responsáveis pela IV secção; 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Associação do Parque 
Nacional da Peneda-Gerês.

Algarve

Tema/Mística: "Pegadas na Areia"  Volta ao mundo em 30 dias
Data Prevista/ Duração: 25 a 28 de Abril de 2001
Para quê?: Renascer de um Novo Caminheirismo
Para quem?: Caminheiros, aspirantes e noviços, com adesão ao 
movimento e á secção
O quê?: Percurso regional, englobando diversos locais de interesse da 
região com uso de diversos meios de transporte (autocarro, todo-o-
terreno, bicicleta,canoa, barco e balão e botas); Reflexão sobres a 
mística do Homem Novo/Caminheirismo e elaboração daCarta de Clã
Como?: Recorrer a ambientes naturais para cirar ambiente de reflexão; 
Actividades ue reforçam o espírito de equipa e entreajuda; recorrer a 
actividades de aventura para permitir superar a actividade.
Onde?: Diversos pontos da região, de Este a Oeste, por terra, mar e ar.
Apoios: Companhia de safari, agrupamentos, empresa de serviços 
turísticos, autoridades publicas, Região de Turismo do Algarve;  
Material e financiamento; Apoio para melhoramento da qualidade da 
actividade e redução de custos.

Beja

Tema/Mística: 1º Challenge Escutista Alengarve
Data Prevista/ Duração: 15 a 20 de Agosto de 2001
Para quê?: Reanimar o espírito do caminheiro, diminuindo as distâncias
Para quem?: caminheiros das regiões: Beja; Èvora e Algarve
O quê?: Trocas de experiências da Iv secção e culturais, entre as 3 
diferentes regiões
Como?: Conteúdos inseridos nas actividades: canoagem, orientação, 
BTT, Paint Ball, tiro com besta, tiro com arco, etc...
Onde?: Barragen do Monte da Rocha (Baixo Alentejo)
Apoios: Chefes da IV secção, das 3 regiões; material necessário para as 
diferentes actividades.

Madeira

Tema/Mística: A Chama
Data Prevista/ Duração: 23 a 26 de Agosto
Para quê?: Reacender a chama, apelar aos nossos ideiais.
Para quem?: Caminheiros (em geral)
O quê?: Mística da secção; Vivência da fé
Como?: Apelo á consciência de cada elemento; Vivência em Clã; 
animação de fé.
Onde?: Centro de formação escutista da Madeira
Apoios: Departamento Regional da Iv secção (Formação); 
Departamento de aventura (actividades); Assistente regional.
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Os números do Trilhos...
REGIÃO CAMINHEIROS DIRIGENTES

Braga (Guimarães) 7 1

Braga (Famalicão) 6 1

Aveiro 8 1

Viseu 8 1

Guarda 3 0

Coimbra 8 1

Leiria 8 1

Santarém 8 2

Lisboa 6 1

Setúbal 8 0

Évora 7 1

Beja 4 0

Algarve 7 2

Madeira 7 1

O objectivo deste jogo foi colocar os caminheiros, 
em sete situações práticas com condicionantes de 
espaço e tempo, que eles tiveram que solucionar, pondo 
a render os sete talentos que dispunham. 

As equipas foram lideradas por um só caminheiro em 
cada situação e  obrigatoriamente, todos tiveram que 
liderar, vivendo a mística do "Eu ... Líder" e puderam 
apostar os talentos que a equipa possuía, como bem 
entenderam, com o propósito de obter o maior número 
de talentos possíveis.

Depois do desafio ter sido lançado as várias equipas 
tal como os servos da parábola, tiveram que por a 
render os sete talentos que o senhor lhes deu.

Feitas as contas os resultados foram os seguintes:

"Eu... Líder!”

Classificação Equipa Talentos Obtidos

1º AMÓS 98
2º EZEQUIEL 70
3º JONAS 55
4º JEREMIAS 54
5º ZACARIAS 35
6º ISAÍAS 30
7º ÁGEU 15
8º ABACUC 12
8º NAUM 12
9º OSEIAS 8
10º BARUC 5
11º MIQUEIAS 0
11º ABDIAS 0

Este era um jogo de estratégia, em que as equipas ( 
agora as equipas regionais) tomaram noção das suas 
potencialidades e limitações teóricas e técnicas.

 O objectivo do jogo foi as equipas organizarem-se 
para cumprir quinze provas, no menor espaço de 
tempo, para alcançar o maior número de talentos, em 
que tiveram que tomar decisões sempre que o 
planeamento inicial tenha sido alterado.

Tal como no Talentos I, a aplicação das equipas foi 
extraordinária, com elevado espírito escutista e boa 
disposição.

Vítor Borges

Classificação Região/Núcleo Talentos Obtidos

1º AVEIRO 24
2º VISEU 23
3º ALGARBE 22
3º SETUBAL 22
4º COIMBRA 21
5º LEIRIA 20
6º ÉVORA 19
6º SANTARÉM 19
6º LISBOA 19
6º GUIMARÃES 19
7º FAMALICÃO 16
7º BEJA 16
7º GUARDA 16
8º MADEIRA 15

"Jogos de Estrategia”
Talentos I Talentos II

Alguns estiveram 
presentes mas muitos 
foram os ausentes nesta 
actividade nacional da 
IV secção...

Os que lá estiveram 
tem muito para contar... 
os que faltaram muito 
para ouvir!!

A q u i  f i c a m  o s  
números dos Trilhos 
2000 para comprovar...

P a r a b é n s  a o s  
p a r t i c i p a n t e s  q u e  
s o u b e r a m  a b r i r  
caminhos novos...
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Olá! Bem-vindos a mais um ABC vida selvagem. 
Hoje, por ser o 3º episódio vamos estudar uma espécie 
que está em vias de extinção, cujo nome começa com a 
letra C , os LÍDERES.

Esta espécie que se encontra dispersa por toda a 
região de Portugal e ocasionalmente na Madeira, 
caracteriza-se por seres bípedes cujo um dos membros, 
assemelha-se a uma bola de basquete , que se situa na 
parte superior do seu corpo, no alongamento do 
pescoço imediatamente acima dos ombros.

Essa bola de basquete á qual eles dão tanta 
importância encontra-se adornada por uma espécie de 
musgo o qual estes seres utilizam para mudar de visual. 
No seu interior vêm munidos de uma massa 
espongiforme que supostamente lhes conferes 
primeiras faculdades mentais. Incrustado nas suas 
costas existe uma bossa onde transportam os seus 
pertences, um pouco como o caracol, trazem a casa ás 
costas

Estes seres têm o hábito de se agrupar em manadas e 
frequentemente concentram-se no seu habitat natural, a 
montanha, para absorverem conhecimentos impressos 
em pequenos pedaços de papel. É nesta situação que por 
vezes surgem episódios caricatos deste animal, como a 
palestra que se segue:

"Os Estrilhos dos Trilhos" (adaptado de um número de Fogo-de-Conselho do Clã amarelo)

Palestra sobre liderança

Como todos vocês se aperceberam liderar é uma característica 
comum a todos os lideres bafejados pela sorte de terem um forte 
espírito de liderança, esta liderança de líder é dirigida aos liderados 
que ele lidera.

Liderar é a função principal do líder que após a liderança nada 
mais lhe resta se não...LIDERAR.

Tivemos, temos e teremos os líderes de ontem, os líderes de hoje e 
os líderes de amanhã. Falamos dos líderes que lideram os 
liderados, mas também temos o líder que lidera os líderes.

Em suma:
Com tamanha importância da liderança, liderar é só para os 

líderes. 

Ora vivam os que são criativos e apaixonados por esta 
maneira de viver forte, ousada e riquíssima no conteúdo e 
relacionamento interpessoal...vivam porque tiram do papel e 
passam para a vida o que sem eles correria o risco de parecer 
muito teórico e dificílimo de seguir!

Estou confiante que já perceberam que estou a falar de 
caminheirismo. Brincar á mística e simbologia da IV não é 
nada de complicado e pode ser bem giro - graças aos criativos, 
aqueles de quem falava há pouco!

Pois...as regiões que estiveram no Trilhos, estiveram 
entretidas alguns momentos com um jogo, o "Cruza-
Caminhos" que não é mais do que um tipo de palavras 

Cruza-Caminhos

cruzadas sobre caminheirismo.

Tempo a contar e ...vamos lá 
ver quem é que se desenrrasca 
com esta! !  . . .nit idamente,  
algumas regiões estavam um 
pouco esquecidas, já que os 
tempos de prova variaram entre 8 
minutos e 1h24m!! Entre os mais 
r á p i d o s  e s t i v e r a m  o s  
caminheiros do Algarve, Beja e 
Santarém..

Boa!!
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