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Olá Verão!

Sabe tão bem sentir o calor a chegar (bem, na verdade, 

ainda mal o sentimos) e ver os dias maiores e o por do sol tão 

tardio. A mim, pessoalmente, dá-me mais energia :)

Esta edição ainda não traz relatos de atividades de verão, 

obviamente, mas vem recheada de notícias de momentos im-

portantes nos vários Agrupamentos – destaque para as Promes-

sas! De facto, os meses que passaram são caracteristicamente 

marcados pelas Promessas que se vivem nos Agrupamentos. 

Muitos foram os Lobitos, Exploradores/Moços, Pioneiros/Mari-

nheiros, Caminheiros/Companheiros e Dirigentes que fizeram a 

sua Promessa, assumindo um Compromisso de vida para com o 

CNE perante os seus amigos e familiares.

E, de facto, é nesse sentido que surge o tema desta edi-

ção “Uma Promessa, Um Compromisso”. Não só no Escutismo, 

mas em várias dimensões da nossa vida, faz parte assumirmos 

Compromissos e ainda bem que assim é, pois como refere o 

Pe. Fernando no seu texto “sem isto, andaríamos um pouco à 

deriva”. Os Compromissos ajudam-nos a crescer e a formarmo-

-nos como pessoas. Quando estamos comprometidos com algo, 

temos de fazer gestão de tempo, de prioridades, ponderar 

e repensar e isso são competências transversais, trazem-nos 

aprendizagens importantes.

Nesta edição é mesmo muito notório o tema das Promes-

sas – aparece em vários textos e com abordagens de diferentes 

prismas: está presente na Mensagem do Chefe de Núcleo, no 

Artigo Livre da responsabilidade do Agrupamento 710, no ar-

tigo dos Recursos escrito pelo Agrupamento 1228, em quase 

todos os artigos do Pulsar do Oeste...! Aproveito e refiro que o 

Artigo sobre a Sede é da responsabilidade do Agrupamento 

869 e o Artigo sobre Angariações de Fundos foi escrito pelo 

Agrupamento 1007.

A fotografia de capa chegou-nos da Benedita e foi tirada 

pela Ana Isabel – Muitos Parabéns, continua a enviar-nos os 

teus registos :) Destaque depois para a “Arena Principal” com 

fotografias das últimas atividades de Núcleo/Região, para a 

página “O Nosso CEO”, onde consta a nova insígnia do CEO, 

e para o “À Fogueira com...” que nos traz a Daniela Gonçalves 

do 869 São Martinho do Porto, Escuteira que vive o Compro-

misso de ser Dirigente do CNE com muita alegria!

Que neste fim do ano honremos os nosso Compromissos, 

dando o máximo de nós! Que depois possamos descansar e 

refletir no rumo a seguir no próximo Ano Escutista.

Continuem a acompanhar a vida do Núcleo no Facebook, 

no Instagram e site oficial... Boa Caça/Pesca a todos!

“Os Compromissos ajudam-nos a crescer e a formarmo-

-nos como pessoas. Quando estamos comprometidos 

com algo, temos de fazer gestão de tempo, de prio-

ridades, ponderar e repensar e isso são competências 

transversais, trazem-nos aprendizagens importantes.”

Canhota Amiga,

Ângela Santos Esteves

P r ó x i m a s  D ata s  a  P ô r  n a  a g e n D a

28 Julho a 2 agosto xiV aCanuC (Ferrrel)

22 Junho a 2 agosto WorlD sCout JamBoree (eua)

Ficha técnica
Junho 2019

N.º 166

Publicação tr imestral

163 exemplares

Diretora:

Ângela Santos Esteves - 1103 St .  Is idoro

Grafismo e Paginação:

João Santos Esteves

Revisão Textual :

Ângela Santos Esteves 

Revisão:

Ângela Santos Esteves

João Santos Esteves 

Capa:

Ana Isabel

30 anos, Dir igente - 710 Benedita

Caldas da Rainha, abril  2019

“S. Jorge - Totem da Alcateia”

Propriedade:

Corpo Nacional de Escutas

Pessoa Colet iva n .º 500972052

(Inst i tuição de Utilidade Pública)

inscri to no Registo de Periódicos com o nº 111.382, em 20 

de fevereiro de 1986

Contacto:

Estrada de Salir ,  n .º 68, 2500-660, Salir do Porto, Cal-

das da Rainha, Portugal

oestescut ista .oeste@escut ismo.pt

Site:  http://oeste .escut ismo.pt/oestescut ista .html

Sandra Vicente

Dirigente - 924 Famalicão

Monte de São Bartolomeu, fevereiro 2019

“Por cima da Bruma”



Conteúdos

Mensagem

Tenda

Arena Principal

A nossa Sede

Escrita Livre

2 Oestescutista || junho 2019

4

9

6

5

8

Recursos11

Angariação de Fundos10

O nosso CEO

Pulsar do Oeste

13

12

À Fogueira com...40

Falando de Segurança...

15

João Esteves

Dirigente 

Caldas da Rainha, abril 2019

“Jogo dos Lobitos no S. Jorge 2019”



Mensagem

Prometo!

O grande dia chegou!

À hora marcada toda a comunidade está reunida em torno do Agrupamento Local, o “Momento” mais esperado 

do Ano Escutista está prestes a começar… que a festa das Promessas se inicie! 

A Festa das Promessas é o início do compromisso individual que cada Jovem ou Adulto assume não só perante os 

restantes jovens e adultos do Agrupamento, mas, acima de tudo, perante a comunidade local. 

O dia da Promessa não é um culminar de um processo, mas sim o início de um enorme compromisso individual que 

cada um se propõe assumir perante Deus, a Igreja e Pátria. Um cerimonial de enorme significado que deixa marca na 

vida de todos aqueles que alguma o fizeram.

Façamos do momento deste compromisso individual, o MOMENTO que deixa marca na vida dos jovens e adultos 

do Agrupamento, mas também na vida da comunidade onde o Agrupamento está inserido. 

Sejamos, então, os Guardiões das Promessas dos jovens, dando a devida solenidade ao MOMENTO e permitindo 

que a PROMESSA dos jovens que nos são confiados seja reflexo do movimento escutista na comunidade local.

“O dia da Promessa não é um culminar de um processo, mas sim o início de um 

enorme compromisso individual que cada um se propõe assumir perante Deus, a 

Igreja e Pátria.”

Boa Caça/Pesca!

Carlos Pacheco

Tenda

Com(o)prometido...

 “O prometido é devido” é um conhecido provérbio popular que nos lembra que há momentos na nossa vida em 

que agimos em resposta a um propósito inicial anterior. 

Quando assumimos algum projeto ou tarefa, por mais simples que seja, é suposto que sejamos coerentes com isso. 

Caso contrário, acabamos por ser um “troca-tintas”, ou seja, alguém que não sabemos muito bem como vai agir. 

É interessante ouvirmos frases que começam por: “como prometido...” porque pressupõem que algum gesto foi 

consequência de um princípio que foi cumprido e respeitado sem se cair no esquecimento e na indiferença.  

Quando fazemos uma promessa, isso implica a nossa capacidade de permanecermos fiéis a ela, para que a nossa 

vida não ande ao sabor das circunstâncias, do género: “agora sim, agora não...” a vida faz-se de compromissos e por 

isso ter uma atitude demasiado descomprometida é perigoso, porque na verdade nunca agarramos nada a fundo e 

limitamo-nos a saltitar de experiência em experiência consoante a satisfação que isso nos proporciona. 

Prometer é ficarmos ligados a uma promessa e talvez seja isso que assusta, porque sentimos que assim não temos 

liberdade para fazer o que nos apetece. Só que fazer apenas o que queremos, sem termos de cumprir promessas, 

deixa-nos presos a um outro tipo de prisão: a prisão da nossa vontade e dos nossos apetites. E a nossa vontade é uma 

espécie de criança altamente “mimável”. Facilmente fica uma “reivindicadora” e depois não temos controlo sobre ela. 

Resultado: crescemos não como pessoas livres mas como escravos de nós mesmos e por isso, pessoas que adquirem 

pouca resistência e força de viver. 

Quando fazemos a Promessa Escutista ficamos comprometidos com o Escutismo. É uma questão de princípio e de 

honra. Uma pessoa de palavra que diz e age de acordo com o que diz. Quem não é capaz de assumir compromissos 

torna-se uma espécie de cão vadio, sem saber para onde vai. Ser comprometido é viver as coisas até à sua conclusão, 

é não deitar fora a maçã depois da primeira dentada. 

É sempre bom lembrar o que prometemos no dia da Promessa. É essa a fonte da nossa vida no geral. Faz tu 

próprio esse exercício e vais ver que a vida tem mais sabor quando agarras as coisas a fundo e não apenas pela 

rama... Tá prometido?

Pe. Fernando Escola

“Ser comprometido é viver as coisas até à sua conclusão, é não deitar fora a 

maçã depois da primeira dentada.”
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A Promessa Escut ista

A Promessa Escutista é a adesão livre e individual a um 

ideal. De acordo com as capacidades e entendimento de cada 

elemento, este assume consigo mesmo este compromisso, peran-

te os seus pares, os familiares e a comunidade cristã.

Para perceber o que pensam os Escuteiros, coloquei à “quei-

ma roupa” a alguns elementos das 4 secções, a pergunta: O que 

é para ti a Promessa Escutista? As respostas, que transcrevo a 

seguir, surpreendem... ou talvez não.

“Para mim a Promessa é um dos momentos mais felizes, pois 

é quando concretizamos a preparação e nos tornamos parte 

daquela secção e renovamos, ou iniciamos, a nossa caminhada 

para um mundo melhor.” (Alex)

“Para mim a Promessa é que estou a contribuir para Deus.” 

(Eduardo)

“Promessa é um caminho que escolhemos enfrentar de alma 

e coração. Fazer a Promessa é aceitar Deus em nós e a respon-

sabilidade de tornar o mundo melhor através do Homem Bom 

que existe dentro de cada um de nós que aceita este desafio.” 

(Inês)

“A Promessa Escutista é um caminho que decidimos seguir. É 

um ato de agradecimento porque, uma vez escuteiro, escuteiro 

para sempre.” (José)

Complementando estas ideias, a Promessa é o momento 

que “formaliza” o compromisso preparado e assumido durante 

a etapa de adesão. Esse é o verdadeiro trabalho que contribui 

para que, o Lobito/Escuteiro e até o Dirigente possa encarar os 

desafios com confiança, no respeito pelos valores da Lei e Prin-

cípios do Escutismo.

O nervosismo que se apodera de nós nos poucos minutos 

que dura a cerimónia, leva-nos muitas vezes a trocar ou esque-

cer aquelas palavras, tão importantes, que decorámos afincada-

mente e que nos ensaios saíram perfeitas. Catastrófico? Não me 

parece! Isso revela a seriedade e dignidade, que todos colocam 

nesse compromisso solene. 

Importante é que todos tenham, serenamente, refletido so-

bre as palavras da fórmula da Promessa. O que significam essas 

palavras? O que é a Honra pela qual eu prometo ser fiel? O 

que é a Graça de Deus da qual invoco a ajuda? Conheço os 

meus deveres para com Deus, para com a Igreja e para com a 

Pátria, os quais prometo cumprir? Aqui reside o ponto fulcral para 

entendermos o que estamos a prometer.

A Promessa Escutista cria laços com todos os outros escu-

teiros quer vivam ao nosso lado ou do outro lado do planeta. 

Todos juntos ajudamos cada um a ser fiel ao seu compromisso. 

O compromisso de ser feliz, contribuindo para a felicidade dos 

outros por toda a sua vida.

Como nos diz B.P. na sua última mensagem “(…) apegai-vos 

sempre à vossa promessa escutista, mesmo depois de já não 

serdes rapazes, e Deus vos ajude a proceder assim”.

Da melhor vontade, sempre alerta ou a servir, vamos con-

tinuar a fazer da Promessa Escutista O MOMENTO das nossas 

vidas.

Fernando Fialho

Agrupamento 710 Benedita

Escrita Livre
Poderíamos começar por dizer que uma sede é indispensá-

vel para o funcionamento de um Agrupamento, mas uma sede 

é muito mais do que isso…

A sede deve ser o local onde toda a família escutista se reú-

ne. Onde se podem guardar todos os bens, onde cada parede 

traz uma lembrança, onde cada cheiro é característico, onde 

cada objeto tem a sua história, onde cada canto de tripulação 

tem uma herança, onde se descobrem tesouros todos os dias, 

onde tudo tem valor face às conquistas que têm adjacentes.

No nosso caso, há muito que sonhamos com uma sede pró-

pria, onde seja possível guardar todo o património, todos os 

sonhos e todos os sorrisos, e sim… de preferência com vista para 

o mar!

Enquanto o sonho não se realiza, somos bastante felizes no 

nosso cantinho… ou cantinhos! A sede principal, engloba os es-

paços de todas as secções. Imóvel que pertence à Paróquia, em 

que cada secção tem o seu espaço, temos cozinha e casas de 

banho no 1.º andar, e no rés-do-chão partilhamos uma sala com 

a comunidade paroquial. Claro que o espaço há algum tempo 

que é pequeno para 90 elementos, mas cada espaço foi criado 

por cada secção, adaptado às suas necessidades e imaginário, 

e ao entrar nesses espaços sente-se a história do 869, e cada 

elemento se sente em casa e se identifica como um todo. Desde 

pintar as paredes de acordo com os imaginários das secções, a 

fazer cantos de madeira, a construir móveis de paletes, a colo-

car os totens de todos os elementos do Agrupamento numa pa-

rede, enfim, todos constroem a casa, porque a casa é de todos.

Não conseguimos ter lá os nossos “materiais” de atividades. 

Numa garagem também da paróquia, temos tendas, fogões, 

madeira, panos de tenda, alguidares, e todas as relíquias e te-

souros necessários a atividades terrestes.

Mas num Agrupamento marítimo, o que “ocupa” mais es-

paço para além das pessoas, são mesmo as embarcações. Num 

outro local, este cedido pela Junta de Freguesia, e junto à praia, 

temos a nossa base náutica. Ao abrir o portão, toda a vertente 

marítima. São embarcações (botes, optimists, laser, canoas, 

scouts) são coletes, mangueiras, cabos, motores, velas, mastros, 

material de jogos de água, pneus, atrelados… e sim… aí tem mes-

mo tudo de estar bem lavado, arrumado, empilhado. Pois se não 

estiver, mais do que estragar-se, não cabe! E nem sempre é 

fácil, porque… o raio das paredes não esticam!!! Para além deste 

espaço fechado, temos de considerar o espaço envolvente, pois 

no final das atividades náuticas, as embarcações e material têm 

de ser lavados antes de ser guardados.

Acima de tudo, fazemos com que todo o Agrupamento se 

sinta bem e FELIZ, na que é a nossa casa, a nossa SEDE! 

Pilar Alonso

Agrupamento 869 São Martinho do Porto
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A nossa Sede



Atualmente, nos Agrupamentos é fundamental a estratégia 

financeira para cobrir despesas correntes e atividades ou parte 

destas. Estas angariações de fundos têm um objetivo lucrativo, 

mas também devem ser pedagógicas, possibilitando aos Escu-

teiros perceberem que com trabalho e sacrifício alcançam-se os 

objetivos de vida. 

No 1007 Alguber, percebemos que as Angariações de 

Fundos devem ser planeadas e direcionadas para se obterem 

resultados melhores - o melhor é prestar um serviço à comuni-

dade ou dar algo em troca que todos sintam como proveitoso. 

Investe-se mais em algo útil, do que em algo que não se sabe o 

resultado. Assim, apostamos na venda dos calendários do CNE 

e de outros produtos com rentabilidade. 

Neste ano escutista planeámos algumas campanhas: 2 ven-

das de pão com chouriço, onde a compra da matéria-prima e a 

escolha dos sítios onde vender (a Aldeia Natal ou o S. Jorge nas 

Caldas, por exemplo) foram fundamentais para a rentabilidade 

das vendas, proporcionando o sucesso das mesmas. 

Fizemos uma prova desportiva no Cadaval, a 1.ª Corrida 

do CagaLéguas que, embora trabalhosa, teve boa adesão com 

mais de 100 participantes e com patrocinadores a colaborar. 

Aqui, foi fundamental mostrar que esta prova ia ser visível e par-

ticipativa. Foi um risco, mas ganhámos a aposta. Com a ajuda de 

todos, construímos um momento único na vida do Cadaval, no-

tabilizando-se Alguber pelo empenho e entrega. Estas provas e 

eventos direcionados para um objetivo acabam por trazer mais 

rentabilidade financeira do que só vender rifas. 

Uma campanha que anualmente realizamos são os mea-

lheiros. É uma excelente ideia e tem tudo o que se pretende: 

pouco trabalho, gera a união de Escuteiros e pais e apela-se à 

criatividade artística e ao envolvimento de todos. Explicando... no 

início do Ano Escutista, entrega-se um mealheiro de barro por 

agregado familiar para ser “recheado”. Na Festa de Sto. António 

(Patrono do 1007), de manhã, há jogos entre famílias e faze-

mos um almoço de churrasco na nossa Sede, que termina com a 

Eucaristia animada pelo Agrupamento e de procissão. Durante 

o almoço, decorre o concurso “O Mealheiro mais fixe” - cada 

família decora livremente o seu mealheiro. Todos os participan-

tes no almoço escolhem o mealheiro que mais gostam. No final, 

contamos os votos e entregamos o prémio ao vencedor. Depois, 

colocamos os mealheiros num alguidar, os Escuteiros partem os 

mealheiros, conta-se o dinheiro e revelamos o valor. É um dia de 

diversão, amizade, trabalho e partilha com a comunidade. É uma 

Angariação de Fundos que acaba por ser um momento de união 

entre a família escuta.

Este ano, fizemos também uma ida à Procissão das velas no 

dia 12 de maio. 53 pessoas aderiram ao projeto e agradeceram 

o serviço prestado. Muitas não conseguiam ir sozinhas. Pagaram, 

mas o serviço foi de qualidade e temos interessados para uma 

próxima oportunidade. 

Concluindo... as angariações devem ser planeadas, traba-

lhadas e terem objetivos pedagógicos, pois, uma boa estratégia 

evita esforços desnecessários e cumprem-se os objetivos.

Nuno Trindade

Agrupamento 1007 Alguber
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Angariação de Fundos
Prometo, pela minha honra e com a graça de Deus, fazer todo o possível por:

- Cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria;
- Auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias;
- Obedecer à Lei do Escuta.

Até arrepia não é? A Promessa é um momento único na vida de um Escuteiro, poderemos cair na tentação de dizer as promessas, 

mas não, enquanto Escuteiros fazemos uma Promessa, a qual é renovada, conforme vamos progredindo nas secções. A nossa Promes-

sa é renovada cada vez que assistimos à Promessa de cada um dos nossos irmãos, razão pela qual cantamos a canção da Promessa.

Podemos dizer o que quisermos, “inventar” e dissecar mil e uma teorias, mas a nossa Promessa fica gravada na nossa memória e 

é ela muitas vezes que nos ajuda a tomar uma decisão. A Promessa é a voz da nossa consciência Escutista que nos acompanha ao 

longo da vida, quer estejamos no ativo, quer já tenhamos arrumado as botas.

Se a cerimónia da Promessa é importante para quem a faz, também o é para quem a prepara e numa época de alterações 

pedagógicas que ocorrem a uma velocidade que não permitem sequer aplicá-las na totalidade ou experimentá-las, a Promessa 

mantem-se pura, sem alterações, tal como no início do Escutismo -  não foi por acaso que Baden Powell alicerça o movimento Escutista 

no cumprimento da Lei do Escuta e na promessa individual em cumprir essa Lei.

Deste modo, o primeiro recurso para quem prepara a cerimónia das promessas, tem de ser o “Escutismo Para Rapazes”. B.P. 

repete vezes sem conta a importância do cumprimento da Lei do Escuta e da Promessa como momento de comprometimento pessoal 

de cada jovem para com ele próprio e para com os seus pares do movimento Escutista, pelo que não posso deixar de referir o último 

parágrafo da última mensagem do Chefe.

Por último, a cerimónia da Promessa deve ter a dignidade que merece tal comprometimento. No caso do CNE, deverá ser efetua-

da durante uma Eucaristia na Igreja ou em Campo e como tal não deve ser um espetáculo, mas deve ser abrilhantada com canções 

escutistas e principalmente testemunhada pelos irmãos escuteiros que acolhem o novo membro desta fraternidade mundial. 

A cerimónia da Promessa começa com a demonstração de que quem a vai proferir, conhece a importância da Lei do Escuta e os 

Princípios que orientam o CNE, bem como do que implica o seu cumprimento. Normalmente este conhecimento é patenteado no dia 

anterior numa cerimónia chamada Vigília de Oração, antigamente chamada “Velada de Armas” de acordo com os princípios dos 

Cavaleiros medievais. É este o momento em que os futuros Escuteiros devem ponderar seriamente o passo que vão dar.

Existem centenas de páginas de internet, que ajudam o Dirigente a preparar a cerimonia da Vigília de Oração e da Promessa, 

mas como sou algo conservador e cada página de Internet é alterada na forma e conteúdo de acordo com as realidades locais, 

apresento um conjunto de recursos disponíveis no CNE para ajudar os Dirigentes. Contudo, ressalvo que a função principal do Di-

rigente não é ter muitos miúdos de lenço ao pescoço, que sabem fazer uns nós e que se sabem orientar, mas sim formar Escuteiros, 

que sejam cumpridores da Lei do Escuta e deste modo melhores cidadãos, interventivos, conscientes dos seus direitos, mas também 

dos seus deveres para com o próximo e para com a sociedade da qual somos parte integrante.
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Recursos

Recursos na Internet:

- Artigos da Lei, Princípios do CNE e Fórmula da Promessa: https://escutismo.pt/programaeducativo/metodo/lei-e-promessa/lei-e-promessa:2200

- Cerimonial da Promessa: https://pt.slideshare.net/lontraguloso/cerimonialdas-promessas-presentation

- Cerimonial da Promessa em PDF: https://342.escutismo.pt/wp-content/uploads/2018/06/0oYMtg3sPS-cerimonialdaspromessas.pdf

Publicações existentes no CNE: 

- CNE - Escutismo Católico Português REGULAMENTO DE PROTOCOLO Aprovado pelo Conselho Permanente de 27 e 28 de Junho de 1992 
e publicado na Flor de Lis de Novembro de 1992, com a alteração aprovada no Conselho Nacional de Representantes de 25 e 26 de Ou-
tubro de Actos Normativos

- “Escutismo para rapazes”  e “Auxiliar do Chefe Escuta” - Robert Baden-Powell

- “Cerimonial no CNE” – Edições CNE

- “Meu Cancioneiro” - Junta Regional de Braga

Recursos educativos: http://www.moodle.cne-escutismo.pt/ 

Agrupamento 1228 Atouguia da Baleia



O nosso CEO
O mesmo CEO, uma nova IDENTIDADE

É com muito entusiasmo que apresentamos a nova identidade gráfica do 

Centro Escutista do Oeste.

A alteração da insígnia que nos acompanhou ao longo de tantos anos 

partiu da necessidade de nos afastarmos da imagem gráfica da WOSM, uma 

vez que a sua proteção de copyright não nos permitia continuar a usar a nossa 

insígnia.

Adoptámos, assim, a Flor de Lis do Corpo Nacional de Escutas, mantendo 

presente a referência à nossa associação e ao nosso país e incorporámos o nó 

de oito duplo, símbolo de segurança e de ação, relembrando a partilha, a vida 

e as atividades ao ar livre.

Esperam-se ainda mais novidades para breve, por isso não percam a pró-

xima edição e os próximos desafios que o nosso CEO vos vai lançar.

É preciso partir à aventura do caminho, e há coisas na vida que só o tempo dirá, que exigem de ti muita paciência e perse-

verança. 

Dizia B.P. que “se tiveres o hábito de fazer as coisas com alegria raramente encontrarás dificuldades” e mesmo que as en-

contres, será a forma como as irás superar que te irão definir como pessoa e ajudar a formar o teu carácter.

B.P. parte da sua própria experiência para nos aconselhar a percorrer o caminho, a nossa vida, de modo, a que seja um 

caminho marcado pelo TRIUNFO.

É numa viagem de canoa que ele encontra o reflexo perfeito da vida, uma viagem que começa nos ribeiros da infância, 

passa pelos rios da adolescência e atravessa o oceano da idade adulta em direção ao porto do destino. 

Ao longo desse percurso, deparamo-nos com diversos escolhos e tempestades e por isso devemos sempre navegar de 

frente para eles, com olhos atentos para os podermos identificar, contornar e, durante o processo, aprender com eles. 

Quando parece mais simples desistir e quando tudo parece impossível, devemos lutar, perseverar, de maneira a podermos 

atingir a FELICIDADE, e tornarmo-nos melhores pessoas.

É para chegar a essa Felicidade que B.P. nos deixa duas chaves importantes:

-”Não levar a vida muito a sério, mas aproveitar ao máximo o que se tiver, olhar a vida como um jogo, e o mundo como um 

campo de jogos.”

-”Fazer com que as nossas ações e pensamentos sejam orientados pelo amor.”

“Mas fazer caminho não significa, trilhar um caminhar ao acaso, sem finalidade, mas antes um trajeto agradável com um 

objetivo definido, ao mesmo tempo que temos consciência das dificuldades e perigos que podem deparar-se-nos no percurso.” 

B.P. sublinha também que é importante lutares pelo que queres, em busca da felicidade dos outros, contribuindo assim de 

certeza, para a tua própria felicidade. Nunca referiu que seria fácil cumprir os nossos objetivos pessoais, mas afirma que não 

nos podemos deixar influenciar pelas “palmeiras que dão sombra” e deixar os nossos sonhos fugir, só porque parece complicado. 

Por isso, mesmo quando a sombra das palmeiras te ensombrar, para, escuta, levanta a cabeça e segue o teu caminho e 

nunca te esqueças que não o estás a fazer sozinho. 

Outra coisa, tu és uma bela e preciosa peça que o Criador ofereceu a este mundo, como tal, tens a obrigação de estimar 

e proteger a Nossa Casa Comum, e também a ti próprio.

Falando de segurança...

Departamento de Proteção Civil e Segurança do Oeste
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SABIAS QUE. . .

Um bocadinho da história do nosso Centro Escutista do Oeste

PEDACINHO DO CEO

O nosso Centro comemora o 9.º Aniversário!!!

Com vista à implementação de programas pedagógicos, didáticos e 

educativos, o Centro Escutista do Oeste realizou no dia 8 de junho, uma 

atividade aberta a todas as secções, o AZIMUTE 270º. Sabes o que identifica 

esse azimute?
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337 Caldas da Rainha

Isto é algo como escuteiros que tencionamos evitar por 

completo. Estagnação, em qualquer matéria, é inescusável, tanto 

mais como parte do movimento escutista, que tem como pre-

missa o auto aperfeiçoamento. Assim, com esta linha de pensa-

mento, o Agrupamento 337 tem como objetivo, evoluir. Como? 

Transmitindo um pouco das nossas vivências e atividades ao res-

to da comunidade, com a esperança de conseguir atrair pessoas 

a esta organização.

«Este ano temos vindo a apostar na promoção e comunica-

ção com a comunidade daquilo que é o nosso projeto escutista, 

com o objetivo de atrair, esclarecer e clarificar as nossas inten-

ções no projeto daquilo que é a procura do bem para um mundo 

em que é notório o caos, a desordem, individualismo e o conflito 

de interesses. Tencionamos e fazemos com que os nossos jovens 

creiam naquilo que é o melhor não só para eles mas também 

para a comunidade em que se inserem». Bernardo Branco

Bernardo Branco, Caminheiro, juntamente com um grupo 

de Pioneiros, esforçou-se para criar um novo tipo de interação 

com o público, remodelando as redes sociais já existentes (face-

book, instagram) e criando uma envolvência mais direta e cons-

tante com a comunidade.

O primeiro passo na busca deste projeto foi dado na par-

ticipação do pináculo do Ano Escutista, as Promessas, aconteci-

mento realizado nos dias 22, 23 e 24 de março. O grupo ante-

riormente referido teve isto a dizer:

«A 22, sexta-feira, iniciámos a nossa atividade na Igreja Pa-

roquial onde realizámos a Velada de Armas, um momento de 

reflexão para todos aqueles que iriam renovar ou fazer a sua 

Promessa.

Dia 23, e depois de todo o ritual de preparação, está-

vamos prontos! Prontos para mais uma “Edição das Promessas 

do 337”. Cerca de 40 elementos renovaram ou fizeram a sua 

Promessa numa Eucaristia dirigida unicamente ao Agrupamento 

mas aberta a toda a comunidade. 

Falámos com alguns dos elementos que realizaram a sua 

Promessa: Em conversa com o Rodrigo Neto, ele confessou-nos 

querer continuar a evoluir e estar disposto a agarrar as opor-

tunidades que surgirem em futuras secções. Miguel Ferreira, em 

fase diferente da vida, Caminheiro e Escuteiro do Agrupamento 

há uma década, afirma que nada irá mudar daqui para a frente, 

apenas a cor do lenço.

Falámos também, com quem apadrinhou a promessa de al-

guns. O padrinho do Santiago Santos (Explorador), Diogo Fer-

reira, afirma o peso da responsabilidade e a vontade em conti-

nuar a estar presente, ele que é Candidato a Dirigente. Por fim, 

a madrinha do Duarte diz, orgulhosamente, que as promessas 

são um marco onde atingimos o compromisso para a vida, com 

votos de responsabilidade, amor e guia para vida».
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Pulsar do Oeste

«A estagnação é algo pior que a morte; é corrupção também.»

William Simms

Daniela Marques 

32 anos, Dirigente - 710 Benedita

Benedita, abril 2019

“Vigília Pascal - “o Fogo da Fé”

Promessas

Promessas de Dirigentes



379 A dos Cunhados
Dando continuidade ao Empreendimento definido para este Ano Escutista, a Comunidade de A dos Cunhados participou na 

atividade de sobrevivência. 

Nesta atividade tiveram de pôr em prática várias técnicas escutistas e noções de sobrevivência adquiridas. Fazendo uso do 

diálogo, as equipas negociaram entre si os recursos necessários previamente obtidos por confronto direto em jogo amigável. 

A escolha do essencial assim como o estabelecimento de prioridades na gestão das necessidades da equipa foram os fatores 

que condicionaram o desempenho dos Pioneiros, individualmente e no seu grupo. 

O raid, a preparação das refeições, o pernoitar em abrigo foram encarados com boa disposição e muita alegria. 

A conclusão da atividade foi na participação da Eucaristia juntamente com as outras secções do nosso Agrupamento.  
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As Promessas do 488

Nos dias 11 e 12 de maio decorreu o Cerimonial das Pro-

messas do nosso Agrupamento na Basílica do Palácio Nacional 

de Mafra. Diversos elementos das várias secções, Lobitos, Ex-

ploradores, Pioneiros e Caminheiros perante Deus, os seus fa-

miliares, amigos e restante comunidade fizeram a sua Promessa 

onde todos gritaram “Da melhor vontade” “Sempre Alerta” e 

“Servir”. Os elementos da Alcateia, da Expedição, da Comuni-

dade e do Clã receberam um novo lenço como prova do seu 

trabalho, dedicação e compromisso ficando também para nós 

este registo na história e tradição do nosso Agrupamento.

O Arraial do 488

Com o lema “Em cada trilho um sentido, 488 com Inácio, a 

fazer caminho”, damos continuidade à ideia. Estamos a construir, 

em conjunto e com o apoio da comunidade, e a fazer o nosso 

caminho para chegarmos a bom porto à nossa atividade inter-

nacional a realizar em agosto em Kandersteg, na Suíça. Este 

ano contamos uma vez mais com o Arraial Escutista a realizar 

no dia 29 de junho com muita animação e boa disposição!

O 488 com “A mão na massa” e o Fest ival do 

Pão no Jardim do Cerco em Mafra

O Festival do Pão a realizar de 5 a 14 de julho é uma 

organização da Câmara Municipal de Mafra, onde estaremos 

presentes uma vez mais com a Banca do 488 cheia de novida-

des. O festival é uma oportunidade para saborear os produtos 

gastronómicos da nossa Terra, para conhecer o artesanato da 

nossa região, a música, a dança e as tradições do nosso terri-

tório. O 488 estará, como sempre, de “mangas arregaçadas” e 

com a “mão na massa”.
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488 Mafra

Comunidade em Atividade de Sobrevivência

Fotografia de Agrupamento no dia das Promessas



496 Freir ia
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Expedição 46 na Serra da Arrábida

“Grandes poderes trazem grandes responsabilidades”

Nos dias 3, 4 e 5 de maio, a Expedição 46 realizou o 

seu projeto aventura no parque natural da Arrábida. Nesta 

atividade vivemos grandes aventuras com o Homem Aranha 

no Universo Aranha, que foi o nosso imaginário.

Dia 4 acordámos cedo e cheios de energia para come-

çarmos o raid, onde tivemos a oportunidade de apreciar a 

Natureza à nossa volta, desde a mata até à praia. Depois 

do almoço, fizemos uma atividade, de nome “Circuito Aventu-

ra”, que incluía rappel, passagem por grutas, muitos desafios 

e muita adrenalina!!! Ao final do dia fizemos um jogo de praia 

em que toda a gente se divertiu e que culminou com uma au-

têntica batalha na areia. Após a chegada a campo, fizemos 

um concurso de culinária e o fogo de conselho. No dia seguinte 

realizámos uma caminhada até Azeitão onde participámos na 

Eucaristia e realizámos um quizz bíblico. Terminámos a atividade 

em beleza com um fantástico almoço de cachorros quentes. 

Esta atividade foi considerada por todos um sucesso, por-

que para além de ter sido uma atividade muito divertida, deu-

-nos a oportunidade de superar os nossos medos, o que nos 

uniu ainda mais!

Andreea Todut , Leonor Dias e Mónica Ferreira

Comunidade 004 em Constância

No primeiro fim de semana de maio, a Comunidade 004 

partiu em busca de Constância e do que esta tem para ofere-

cer no seu todo, no contexto do empreendimento anual ideali-

zado pela equipa Egas Moniz e tornado possível pela colabo-

ração de todos os membros da comunidade.

Partindo pelas 7 horas, estes dois dias em Constância co-

meçaram com um raid iniciado a cerca de 10km a norte do 

destino, o que permitiu um maior conhecimento dos arredores 

da vila, assim como trabalhar o espírito de Equipa, e continuar 

a preparação física para o ACANUC que se avizinha.

Após a caminhada, a Comunidade fez canoagem pelo 

rio Tejo, sobre o qual navegaram até chegar ao Castelo de 

Almourol que remonta ao ano de 1171 e espelha a arquitetura 

militar da época, evocando os  primórdios  do  reino  de Portu-

gal e da Ordem dos Templários. No mesmo dia, após a chega-

da a campo, das construções e do jantar, a comunidade seguiu 

para o Centro da Ciência Viva (Observatório Astronómico de 

Constância) onde avistou planetas, estrelas, galáxias e outros 

elementos espaciais através de telescópios e outros aparelhos 

que, complementados com as explicações dos membros do 

Centro, permitiram um maior conhecimento e compreensão do 

universo que nos rodeia.

No domingo, procedeu-se às desmontagens de campo 

e à execução de uma oficina de reflexão sobre variados te-

mas atribuídos aos diversos escutas, que teriam de proceder 

a uma recolha de opiniões, expondo-as no final da dinâmica, 

explorando as temáticas de modo crítico e reflexivo, seguida 

da celebração da eucaristia na Igreja Matriz de Constância.

Depois do almoço, realizou-se a avaliação da atividade, 

onde se concluiu que Constância é um ótimo destino escutista 

que permite a elaboração de diversas atividades e dinâmicas 

que auxiliam a comunidade no sentido da integração e traba-

lho no âmbito da cooperação e espírito de equipa. Por outro 

lado, acaba também por ser um destino onde atividades de 

reflexão se tornam possíveis pelo ambiente tranquilo e sereno 

de que se beneficia.

Beatriz Gomes
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João Esteves

Dirigente 

Caldas da Rainha, abril 2019

“Bandeiras no Encerramento do S.Jorge 2019”

Exploradores em ação! 

Exploradores na praia 

Comunidade em Constância



O 512 em Festa (Promessas e Trail )

alimenta, cresce e dá frutos, também nós somos chamados a 

criar uma relação de compromisso permanente com Deus, 

preocupando-nos com a profundidade desse relacionamento 

e não tanto com os frutos que se colhem.

Começou com o Conselho de Pais onde se debateram 

vários temas de interesse para o nosso agrupamento. No dia 

seguinte, na Igreja de São Pedro decorreu a Celebração Peni-

tencial onde todos fomos semente para que se formasse raiz.

Na Vigília de Oração, que acontece sempre no sábado 

à noite refletimos sobre a lei do Lobito e do Escuteiro, dois as-

pirantes foram batizados e alguns elementos puderam fazer 

o seu testemunho perante o agrupamento, familiares e amigos 

tendo sido uma noite muito enriquecedora e emotiva. 

E chegou o dia tão esperado e desejado... logo pela ma-

nhã, na nossa sede fez-se o hastear  das bandeiras. De segui-

da o agrupamento foi em cortejo pelas ruas de Peniche em 

direção à Igreja de S. Pedro onde decorreu a Eucaristia. 

O tão desejado lenço foi recebido pelos que fizeram a 

promessa, sendo que todos os outros elementos também a re-

novaram da “Melhor Vontade” e “Sempre Alerta”.

Tudo culminou no almoço convívio com os familiares e ami-

gos na nossa sede onde se sentiu muita felicidade e alegria.

No passado dia 19 de Maio, o nosso Agrupamento orga-

nizou o 3.º Peniche Trail – Por Trilhos de Pinhal e Mar que englo-

ba três provas: Trail longo 21km, Trail curto 12km e Caminhada 

6km. Tal como o nome indica, o percurso deste Trail passa pelo 

pinhal e pela praia fazendo com que seja muito especial, devi-

do ao nosso incrível pinhal e às paisagens belíssimas da nossa 

costa (praia e arribas).

Os atletas foram chegando ao Pinhal de Ferrel com gran-

de entusiasmo e desejosos de ouvirem o tiro de partida, mas 

tudo começou com uma divertida aula de zumba, para aque-

cimento. Partiram e foi com muita alegria e contentamento que 

fizeram as provas, convivendo tanto durante o caminho como 

nos abastecimentos, onde tinham à disposição alimentos sólidos 

e líquidos.

No check-in todos os inscritos receberam uma camisola e 

uma medalha de participação. Ao chegarem à meta, o conví-

vio continuou e na entrega de prémios a alegria voltou a ser 

visível. De seguida foi servido um delicioso almoço, preparado 

pelos pais do Agrupamento onde os atletas contaram as peri-

pécias vividas nas provas.

Mais uma vez, o Agrupamento contou com o apoio de 

entidades e patrocínios de empresas locais e não locais, sem as 

quais a organização desta prova não seria possível.

Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros, Animadores 

e Dirigentes participaram na preparação e execução desta 

prova, da qual podemos dizer ter sido novamente um sucesso. 

512 Peniche
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601 Vilar
601 Vilar :  Mais um Trimestre em grande!

Para começar bem, os Exploradores fizeram um raid até à 

Serra de Montejunto. Partiram cedo para a aventura e pratica-

ram orientação (azimutes e coordenadas). Chegados a Palhais, 

onde pernoitaram, jantaram e realizou-se o Fogo de Conselho 

que foi divertido, mas também os fez refletir sobre o dia. 

Na manhã seguinte foi realizado um atelier de socorrismo 

em que aprenderam e melhoraram as técnicas de socorrismo. 

A atividade foi cansativa, mas divertida - palavra de Explo-

rador!

No fim de semana de 30 e 31 de Março, o Clã realizou 

um acantonamento na Tojeira. Nesta atividade de carácter inti-

mista, de descoberta pessoal e conhecimento dos outros houve 

oportunidade de visitar o CRASM – Centro de Recuperação 

de Aves Selvagens do Montejunto – e conhecer o trabalho 

que tem vindo a desenvolver. Participaram ainda na Hora do 

Planeta, assumindo compromissos pessoais com vista à susten-

tabilidade. No último dia, o Clã realizou o peditório para a 

Europacolon. 

No início de Abril, foi dinamizado - também pelo Clã - 

para todo o Agrupamento uma atividade que contou com a 

participação dos Bombeiros Voluntários do Cadaval para a 

realização de um workshop sobre suporte básico de vida e 

comportamentos a adoptar para minimizar o risco de incêndio 

quer em casa, quer em campo.

A 27 de abril, os Pioneiros do 601 partiram à aventura e 

fizeram uma descida do rio Mondego de canoa. Foi uma ati-

vidade divertida e bastante aproveitada por todos. Contribuiu 

para o conhecimento e envolvimento dos novos membros na 

comunidade. Regressaram cansados, mas felizes. 

No dia seguinte, foi dia de rumar às Caldas da Rainha, 

ao São Jorge. Nele participaram todas as secções do Agru-

pamento, fizeram-se atividades por secção e terminou com a 

missa. Este ano o São Jorge teve um sabor especial, dado ter 

sido realizado no nosso Núcleo.

As Promessas do nosso Agrupamento são sempre um pon-

to alto do Ano Escutista. Na noite de 4 de Maio, os Escuteiros 

reuniram-se na sede numa cerimónia escutista, representando 

o encontro ao redor da fogueira para a Velada de Armas. No 

dia seguinte, junto da comunidade, os elementos realizaram a 

sua Promessa, seguindo-se um almoço de convívio na sede.

Por iniciativa da III secção, e com a colaboração de todo o 

Agrupamento, organizámos um espetáculo tipo Fogo de Con-

selho, no dia 25 de Maio, com o título ‘’Nós armamos a bar-

raca’’. A ideia foi mostrar à comunidade o que é, de facto, o 

escutismo e como o vivemos. Foi composto por uma parte séria 

e uma parte cómica, com intervenções das secções e peque-

nas músicas e animações entre as peças, tal como num Fogo de 

Conselho. Fechadas as cortinas do salão paroquial, concluímos 

que foi muito divertido e o feedback que recebemos foi muito 

positivo.
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Nos dias 2, 3, 4 e 5 de 

maio realizou-se a nossa festa 

das Promessas, onde os nos-

sos Candidatos a Dirigente, e 

os nossos Aspirantes e Novi-

ços das quatro secções fize-

ram a sua promessa Escutista.

Tendo como tema “Enraí-

za-te”, porque é por meio das 

raízes que a planta se forma, Promessas do 512

Promessas do 512

Promessas do 512

Comunidade reunida na atividade de descida do Mondego)

Elementos acenderam celas da cor da sua secção na Velada d’Armas)



647 S.M. Ventosa
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Em Agrupamento

Neste trimestre, o Agrupamento 647 São Mamede da 

Ventosa participou na Peregrinação Vicarial e nas celebrações 

da Páscoa, colaborando na Via-Sacra encenada pelos jovens 

da Paróquia.

No dia 28 de abril, o 647 juntou-se à região de Lisboa 

para celebrar a grande festa do São Jorge, que decorreu nas 

Caldas da Rainha. 

No fim de semana de 18 e 19 de maio, decorreu o Acam-

pamento de Agrupamento que contou com Velada de Armas e 

Promessas dos Noviços e Aspirantes. A atividade foi no Centro 

de Espiritualidade do Turcifal.

Recentemente, no dia 5 junho, o 647 teve o prazer de 

participar na animação da Eucaristia que celebrou o 50.º 

Aniversário do nosso Assistente, Pe. Paulo Antunes.

Lobitos

Nos dias 6 e 7 de abril, os Lobitos juntaram-se às Alca-

teias do 648 Campelos e do 1279 Ponte do Rol para mais 

um grande ACAMIZADE. A atividade decorreu na Lagoa do 

Falcão e girou em torno do imaginário do filme “Coco”.

Exploradores

De 31 de maio a 2 de junho, os Exploradores acamparam 

no Campo Escutista de Santo Isidoro, com o imaginário do filme 

“Divertidamente”. Esta atividade foi o resultado da construção 

do Projeto Aventura da Patrulha Falcão. Ao longo destes dias 

fizeram construções, jogos de praia, concurso de culinária, jogo 

noturno, Fogo de Conselho e jogo bíblico.

Na reunião do dia 7 de junho, a Expedição continuou a 

trabalhar no desafio de plantar novas árvores, proposto pelo 

Núcleo. Desta vez foi altura de as transplantar.

Pioneiros

No dia 13 e 14 de abril, os Pioneiros encarnaram as tro-

pas anglo-lusas e percorreram em raid uma parte das linhas de 

Torres Vedras, evacuando a população e preparando os fortes 

para a defesa contra os franceses. Desta forma treinaram a 

orientação, a autonomia e o espírito de Equipa.

Durante o Acampamento de Agrupamento de 18 e 19 de 

maio, os Pioneiros aproveitaram o tempo não só para preparar 

as Promessas dos Noviços e Aspirante como para refrescar a 

técnica escutista através de construções.

No dia 1 e 2 de junho, estiveram acampados na Quinta 

do Choupo em Ribamar da Ericeira, para “afinar” as constru-

ções a preparar para o ACANUC e ainda desfrutar da vida 

em campo e de uma refeição usando cozinha selvagem.

Caminheiros

Este trimestre permitiu aos Caminheiros uma atividade de 

Clã com o imaginário “Vaiana” e um Clã “3-Caminheiras-mais-

-rico”. “As nossas imperfeições ficam perfeitamente bem quan-

do estão juntas”, Clã 70 - S. João de Brito.
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679 Ericeira
XIV ACAGRUP

realizado ainda trabalhos de preparação para o XIV ACA-

NUC. Nesta atividade, o Agrupamento explorou a zona da 

Pedra Amarela e criou dinâmicas de interação entre os ele-

mentos das Secções. 

PROMESSAS

Na sexta-feira, dia 24 de maio, o Agrupamento realizou 

a Velada D’Armas para a preparação das Promessas que 

se realizaram no Domingo seguinte, dia 26, na Eucaristia das 

12h00, celebrada com a Comunidade na Igreja Paroquial de 

São Pedro - Ericeira. Realizaram a Promessa e foram investidos 

7 Lobitos, 10 Exploradores e 2 Pioneiros. Seguiu-se um almoço 

partilhado, com todos os elementos do Agrupamento e respe-

tivas famílias. 

C3E – CAMPO ESCOLA ESCUTISTA DA ERICEIRA

No dia 8 de junho foi celebrado o Protocolo com a 

Câmara Municipal de Mafra (CMM) para a criação do Cam-

po Escola Escutista 679 Ericeira, o espaço designado como 

C3E, instalado na antiga Escola Primária de Fonte Boa dos 

Nabos. Este evento contou com a presença de diversas enti-

dades, nomeadamente o Presidente da CMM, Hélder Sou-

sa Silva, o Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira, Filipe 

Abreu, a Vereadora da CMM Aldevina Rodrigues, o Cóne-

go Armindo e Padre Tiago como representantes da Paróquia 

e Assistentes do Agrupamento, o Chefe Regional de Lisboa, 

João Esteves, e o Chefe da Junta do Núcleo Oeste, Carlos 

Pacheco. A inauguração do Campo Escola C3E teve início com 

o Hastear das Bandeiras, seguido da Eucaristia celebrada nas 

novas instalações, com a presença de muitos membros da Co-

munidade de Fonte Boa dos Nabos, familiares e amigos dos 

Escuteiros. Terminada a Eucaristia, procedeu-se à assinatura do 

Protocolo e descerramento da Placa de Inaugural. O Chefe de 

Agrupamento destacou a importância deste espaço para a 

prática escutista, como um espaço de excelência para a real-

ização de atividades de campo, agradecendo o apoio de to-

das as entidades presentes e dos familiares dos Escuteiros, sem 

as quais não seria possível o notável crescimento do Agrupa-

mento. (679 – C3E)

Exploradores em Atividade

Pioneiros em Atividade

Caminheiros em Atividade

Nos dias 11 e 12 de 

maio, o Agrupamento 679 

Ericeira realizou o XIV ACA-

GRUP na zona da Serra 

de Sintra – Pedra Amarela, 

subordinado ao tema “Con-

strói a Casa Comum”. A I, 

II e III Secções realizaram 

atividades de preparação 

para as Promessas, tendo a 

Expedição e a Comunidade 679 ACAGRUP da Páscoa 2019

679 - Promessas 2019

679 - C3E



735 Valado dos Frades
O Agrupamento 735 realizou nos dias 12,13 e 14 de abril 

as suas Promessas com um acantonamento no nosso CAE. 

O dia de sábado foi dedicado aos jogos e ao convívio 

entre secções. À noite fez-se a Vigília de Oração presidida 

pelo Pe. José Dionísio onde os Escuteiros apresentaram o seu 

testemunho sobre a Promessa que iriam fazer no dia seguinte.   

   As cerimónias prosseguiram com a Missa Dominical 

onde, perante o altar, dos irmãos Escuteiros e da comunidade 

cristã, Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros fizeram a 

sua Promessa Escutista.

   Concluídas as cerimónias, seguiu-se o almoço com a pre-

sença dos Escuteiros, familiares e amigos, onde se entregaram 

os respetivos diplomas de Promessas.

No dia 28 de abril, o nosso Agrupamento comemorou o 

dia de São Jorge na atividade regional nas Caldas da Rainha.

No dia 11 de maio, organizámos uma noite de fados para 

angariar fundos para o Agrupamento. O evento realizou-se  

no Clube do Valado os Frades e foi um sucesso com casa cheia. 

Foram dez fadistas convidados, serviu-se jantar, café e filhós 

da avó. Para o êxito desta atividade, contámos com a preciosa 

ajuda dos pais na organização e logística deste evento.

No dia 18 do mesmo mês, realizamos o nosso ACAGRUP 

no CEO. Embora a atividade fosse em Agrupamento, cada 

secção trabalhou individualmente o seu imaginário e algumas 

competências que eram importantes desenvolver para o ACA-

NUC. O Fogo de Conselho foi em conjunto, assim como outros 

momentos que proporcionaram o convívio entre secções.

No dia 25 de maio, o nosso Agrupamento participou ati-

vamente na recolha de bens alimentares pelas diversas super-

fícies comerciais da Nazaré a propósito da campanha do Ban-

co Alimentar Contra a Fome. Nesta tão importante iniciativa de 

solidariedade para com as famílias necessitadas, participaram 

todas as secções e todos os Dirigentes do Agrupamento.

No dia seguinte à noite, participámos e ajudámos na or-

ganização da Procissão das Velas do Valado dos Frades inte-

grada nas cerimónias em louvor de Nossa Senhora de Fátima. 

As ruas foram devidamente ornamentadas com rosmaninho, flo-

res e velas e outros motivos religiosos pela população da vila.

A procissão percorreu as ruas sob a direção do Assistente 

do Agrupamento, Pe. José Dionísio.

Benedita recordarão como um dia solarengo, de aprendiza-

gens, bons momentos, jogos e de sorrisos largos!

No fim de semana de 17 a 19 de maio decorreu o acam-

pamento da Alcateia 81 na Quinta do Escuteiro na Batalha com 

o imaginário Brave e o lema Lobitos à Descoberta.

Em cozinha selvagem colocaram, literalmente, “a mão na 

massa” e fizeram pão de rosca, pão com chouriço, espetadas 

de frango e chouriço em pau de louro, salada colorida, sumo 

natural de laranja e muita fruta. Aprenderam com as oficinas de 

socorrismo, construção, arruma a mochila e pioneirismo e sím-

bolos de carta. Rezaram na eucaristia, divertiram-se (e assusta-

ram-se) com o Jogo Noturno, refletiram e brincaram sobre o dia 

na Festa da Flor Vermelha e conheceram a Batalha através do 

jogo de vila. Foi uma Caçada em cheio!

No dia 2 de junho decorreu no pavilhão D. José Policarpo 

o Almoço de Angariação de Fundos para o futuro Agrupamen-

to de Alvorninha - uma forma de dar a conhecer um pouco do 

movimento escutista à comunidade e angariar inscrições.  

Foi uma iniciativa muito positiva e com eco na comunidade, 

tal como se comprovou com a forte participação no almoço. 

Também estiveram presentes algumas entidades, tal como o 

presidente da Junta de Freguesia de Alvorninha, o vereador 

da Cultura, Educação e Desporto da Câmara Municipal das 

Caldas da Rainha e o Chefe de Núcleo do Oeste, Carlos Pa-

checo. 

O Agrupamento na Benedita ajudou na confecção e ser-

viço do almoço e posterior limpeza do espaço. Foi uma boa 

oportunidade para os Candidatos à Promessa conceberem 

uma atividade desde o seu início, passando pela concretização 

e posterior avaliação, o que daqui para a frente será uma feliz 

constante!

No dia 29 de junho decorreeu na Praça Damasceno de 

Campos a VI Festa da Sardinha, organizada pelo Agrupamen-

to de Escuteiros da Benedita como atividade de Angariação 

de Fundos. A entrada é livre e teve como animação a banda 

Dia de Folga. Contou com o habitual caldo verde, sardinhas, 

frango assado, bifanas e filhós e café D’Avó. 

No dia 6 de julho será mais um dia feliz para o 

Agrupamento com as Promessas e o Encerramento das ativi-

dades escutistas de Agrupamento. Por fim, o Agrupamento da 

Benedita irá participar na grande atividade de núcleo, o XIV 

ACANUC em Ferrel.
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710 Benedita
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O Agrupamento da 

Benedita participou na ativi-

dade regional São Jorge no 

dia 28 de abril no Parque D. 

Carlos I nas Caldas da Rai-

nha. Foi um dia de festa com 

Escuteiros de toda a região 

de Lisboa, que preoporcio-

nou muitas atividades dentro 

e fora do parque e momen-

tos de troca de experiência 

com os elementos de vários 

Agrupamentos. Foi uma ati-

vidade que os Escuteiros da S. Jorge

Caçada da Alcateia na Qta. do Escuteiros

Promessas

Promessas

ACAGRUP - Lobitos
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869 S.  Mart inho do Porto
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Raiz, tronco, ramos…

A cada dia que passa, pretendemos ser mais e melhores. 

Sendo o símbolo deste ano a árvore, tal como ela, temos vindo 

a crescer ao longo deste ano. Ansiamos por ver as nossas fo-

lhas crescer e um dia podermos dar fruto. Fruto este, os ensina-

mentos colhidos de todas as atividades escutistas, do dia-a-dia 

com as nossas famílias e dos momentos em conjunto. 

O início deste terceiro trimestre do Ano Escutista ficou mar-

cado por uma grande perda, o nosso Assistente fundador, o 

Pe. José Francisco Faria faleceu, deixando uma marca profunda 

em todos com quem se cruzou. 

Em abril, realizou-se o tradicional Acagrup da Páscoa em 

Agrupamento, tendo sido realizadas atividades por secção 

mas com um grande Fogo de Conselho em conjunto. As tribos 

da Amazónia marcaram presença na Quinta do Escuteiro e 

recordaram-nos a importância de preservarmos o que de me-

lhor temos, a natureza. Participámos ainda no dia de S. Jorge e 

andamos a prepararmo-nos para o próximo ACANUC, super 

entusiasmados! 

A nossa Flotilha participou no Acamizade promovido pelo 

Agrupamento do Entroncamento e cada momento foi uma ver-

dadeira surpresa positiva… da abertura ao andar de balão de 

ar quente.

Com o verão à porta, a baía também já nos presenteou 

com a oportunidade de fazermos atividades náuticas… nós 

queremos é água e é bem verdade! A Comunidade foi mais 

longe…arregaçaram as mangas e Drave foi o seu destino du-

rante um fim de semana. Soube a pouco, mas nada melhor do 

que a sensação de um dia querer regressar.

Muitos foram os que se mostraram preparados para fazer 

e renovar a sua Promessa. Neste sentido, nos dias 24, 25 e 26 

de maio, juntámos a FAMÍLIA e foi em modo festa que reno-

vámos o nosso compromisso. O Martinho Baía ajudou-nos a 

compreender “o que é isto do compromisso?” e tudo se tornou 

mais claro.

Chegado o mês de junho, não há quem não encontre um 

Escuteiro a vender manjericos na Festa de Santo António, em 

S. Martinho do Porto. Para a comunidade, tivemos ainda uma 

novidade – o primeiro peddy papper escutista – com a qual se 

pretendeu não só dar a conhecer a dinâmica escutista como um 

pouco da história da nossa vila.

E por acaso, já alguém por aí ouviu falar no Rayde 100? 

Pois é, claro que a nossa Comunidade também participou. 

Avizinham-se tempos de muita agitação, mas com mar de 

feição tudo irá correr pelo melhor. Ainda há grandes alegrias 

por viver até ao final do ano. Até lá! 😊 

André Leitão

Dirigente - 1103 Sto. Isidoro 

Sto. Isidoro, abril 2019

“ACAGRUP 2019”

Agr. 869 S. Martinho do Porto no S. Jorge 2019 nas Caldas da Rainha

Moços no Balão de ar quente no Entroncamento

Lobitos no Banco Alimentar



924 Famalicão

28 Oestescutista || junho 2019

Sem darmos por ele, chegou Março

As secções realizaram atividades para dotar os escutas 

de diversas competências: os Lobitos aprenderam o código ho-

mógrafo e aprimoraram a sua mira com tiro ao alvo; os Explo-

radores organizaram os seus cantos de Patrulha e prepararam 

os próximos acampamentos, os Pioneiros “fizeram-se à estrada”  

em raid no qual aperfeiçoaram o seu sentido de orientação, 

a leitura de códigos e cifras e limaram as arestas do seu em-

preendimento; enquanto os Caminheiros auxiliaram as Equipas 

de Animação no decorrer das atividades. Serão futuros diri-

gentes?! Quem sabe…

Recebemos o LivrOeste, proveniente do Agrupamento 

909 Alfeizerão, e nele escrevemos as páginas da nossa histó-

ria enquanto Agrupamento. 

Os Guias de Unidade foram até ao Pinhal de Ferrel par-

ticipar na 1.ª Sessão de preparação do ACANUC. É bom 

participar nas decisões que definem esta grande atividade! 

No final deste encontro entregámos o LivrOeste ao Agrupa-

mento 983 S. Pedro da Cadeira.

Abril chegou e vivemos intensamente o ACAPÁSCOA. 

Sob o imaginário do Cerco de Mafeking., rumámos à Quinta 

do Escuteiro, na Batalha, onde praticámos nós e amarrações, 

decifrámos códigos e cifras continuando a preparação para 

o ACANUC. Os Caminheiros fizeram jus à sua divisa – Servir 

- na Unidade de Cuidados Continuados da Batalha, enquanto 

as restantes secções fizeram um jogo de vila. Todos visitámos 

o Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória, onde assistimos ao 

Render da Guarda ao Soldado Desconhecido.

O nosso ACAPÁSCOA decorreu no fim de semana em 

que se comemora o Domingo de Ramos, pelo que iniciámos a 

Semana Santa participando nas celebrações da comunidade 

da Batalha. Na nossa comunidade participámos no Auto da 

Descida da Cruz, na Procissão do Senhor Morto que culminou 

no Auto da Deposição de Cristo no Sepulcro.

Para terminar em grande, reunimo-nos a todos os Escutei-

ros da Região de Lisboa, nas Caldas da Rainha para celebrar-

mos o nosso patrono Mundial: São Jorge. 

Maio começou e os Exploradores e Pioneiros foram biva-

car para o sopé do Monte de São Bartolomeu praticando Co-

zinha Selvagem e participando numa formação náutica sobre 

Vela, ministrada pelo pai de dois dos nossos escutas no Clube 

Naval da Nazaré. Uma vez mais, as equipas de animação con-

taram com a ajuda dos Caminheiros. 

Todas as secções participaram nas Comemorações do 

Dia do Homem do Mar integrando quer a procissão que per-

correu a marginal da Nazaré quer a procissão marítima que 

percorreu a costa da Vila. 

O mês estava quase a terminar e foi tempo de preparar 

as Promessas. Assim sendo, no decorrer de raids e de pionei-

rismo, os Exploradores e os Pioneiros relembraram as Leis do 

Escuta e os Princípios do Escutismo enquanto os Lobitos relem-

braram as suas Leis e Máximas. Os Caminheiros estiveram a 

preparar a sua Caminhada: uma ida a Drave. 

Os Cronistas do 924

983 S.  Pedro da Cadeira
Promessas do 983 em 2019

No passado dia 12 de maio, decorreu a vigésima cerimónia de Promessas no Agrupamento 983 São Pedro da Cadeira, cuja 

preparação aconteceu no fim de semana anterior onde Aspirantes e Noviços treinaram e ensaiaram em coro a sequência. 

Chegou o tão esperado fim de semana das Promessas.. no sábado ainda estivemos em preparações, enfeitando a nossa igreja 

e preparando o Cerimonial das Promessas. Nesse mesmo dia, pelas 21h30 decorreu a Vigília de Oração com a bênção dos lenços, 

chapéus, bússolas, boinas e varas pelo nosso Assistente. 

No Domingo pelas 10h30 estávamos todos ansiosos à porta da igreja de São Pedro da Cadeira. Com o nosso coro pronto, 

demos início à celebração. 

Começámos a nossa celebração com o nosso Chefe de Agrupamento, Paulo Mendonça, a saudar e agradecer a todos os 

presentes, onde se incluía o Chefe Regional, João Esteves, e o Chefe de Núcleo, Carlos Pacheco. A missa foi decorrendo até que 

chegou a altura mais esperada: as Promessas! Foram 5 Lobitos, 10 Exploradores, 6 Pioneiros, 6 Caminheiros e 5 Dirigentes que 

receberam o tão desejado lenço. 

De seguida, realizou-se a partida de um elemento do nosso Agrupamento, a Adriana Carvalho. Foi com grande pena nossa, 

mas todos nós sabemos que «Escuteiro uma vez, Escuteiro para toda a vida».

À tarde tivemos, então as “praxes”, muita música e diversão.

Neste momento somos 112 elementos: 17 Lobitos, 36 Exploradores, 26 Pioneiros, 12 Caminheiros e 21 Dirigentes/Candidatos a 

Dirigente.

Esperamos que a nossa família continue a crescer!

Inês Alves e Leonor Mendonça

II Secção
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LivrOeste
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Olá a todos… aqui estamos, novamente, para vos dar con-

ta das novidades do 1007!

No dia 31 de março, tiveram lugar as Promessas e “foi um 

momento bastante espetacular para aqueles que receberam o 

seu lenço, mas também para aqueles que estiveram presentes 

num momento tão importante para os seus irmãos escutas”.

Nos dias 12,13 e 14 de abril realizou-se a atividade de 

Páscoa na Quinta do Escuteiro (Batalha) para Exploradores e 

Pioneiros com o imaginário: Escutismo para Rapazes. “Foi uma 

atividade desafiadora, no sentido em que muitos de nós execu-

taram o seu primeiro RIN (raid individual noturno), mas também 

foi uma atividade que nos ajudou a tentar, da melhor forma, 

executar as atividades que nos eram propostas”. 

Estivemos também presentes em mais um S. Jorge, realiza-

do nas Caldas da Rainha, onde nos foi entregue o LIVROESTE, 

pelo Agrupamento 997 Azueira.

A Alcateia teve mais um acampamento de preparação 

para o ACANUC com o imaginário “Capitão Cuecas” e os 

Lobitos foram uns super-heróis e venceram todas as batalhas 

com distinção. 

No decorrer do mês de maio, o 1007 realizou duas ati-

vidades económicas: a 1.ª Prova do Cagaléguas do Cadaval 

e a Procissão das velas com destino a Fátima. O CagaLéguas 

correu sobre “ténis” e aqui fica um testemunho de quem par-

ticipou na Procissão das Velas: “Poder participar na Procissão 

da Velas em Fátima no passado dia 12 de maio foi para mim 

uma experiência muito gratificante. Foi a minha primeira vez nas 

celebrações do 13 de maio. Quando o Agrupamento 1007 

Alguber lançou o desafio aos Pais e Amigos, a minha decisão 

foi imediata. Foi uma peregrinação muito enriquecedora por-

que fomos recebendo informações por parte do Pe. Ricardo 

dos locais por onde fomos passando. Um agradecimento muito 

especial ao Agrupamento pela iniciativa e pela organização, 

quer no cumprimento dos horários, quer na refeição quente 

que prepararam e que levaram à hora combinada, quer pelo 

objetivo de angariar fundos para os nossos Escuteiros. Sem 

dúvida, uma experiência a repetir!” (Susana Rodrigues) 

Por fim, também em maio, recebemos na nossa sede o 

Agrupamento 1022 Vimeiro para lhes entregarmos o LIVROES-

TE. 

Querem mais, esperem pelo próximo número! 😊  

1022 Vimeiro

Os dias 26, 27 e 28 de abril ficaram marcados pela reali-

zação do ACAGRUP, o acampamento do Agrupamento 1022 

Vimeiro! Este realizou-se na chamada Quinta do Joãozinho, em 

Alfeizerão. Na sexta-feira, ao reunir-se todo o Agrupamento em 

campo, começou por se desenvolver uma dinâmica de integra-

ção do imaginário: “Smurfs: A aldeia perdida” e de seguida a 

montagem das tendas. No dia seguinte houve a realização das 

construções, a abertura de campo, diversas atividades entre as 

secções e o Fogo de Conselho, em que a parte séria do mes-

mo foi preenchida pela Velada de Armas. No domingo, houve 

almoço partilhado em campo com os familiares, uma vez que 

logo a seguir se realizaram as Promessas dos elementos de 

cada secção, na Eucaristia em campo. Foi um ACAGRUP muito 

animado, em que se apostou num bom Fogo de Conselho e em 

boas peças cómicas, de modo a não “fugirmos” àquilo que é a 

grande essência de um Fogo de Conselho.   

No mês de junho, no dia da criança, o Agrupamento rea-

lizou Promessas novamente. Desta vez, tivemos a presença do 

Chefe de Núcleo, dado que para além das Promessas dos Ca-

minheiros e de uma Pioneira, houve também a Promessa de uma 

candidata a Dirigente, a Carolina Ribeiro que atualmente já faz 

parte da família de dirigentes do CNE. Foi sem dúvida um fim 

de semana (Velada de Armas e Promessas) muito bem passado, 

na presença de vários familiares, da comunidade e de amigos 

Escuteiros de outros Agrupamentos. O convívio permaneceu 

entre todos e a alegria de ver crescer aqueles que entraram 

para o Agrupamento tão cedo, também.

Ainda no mês de junho, no âmbito da promoção da ado-

ção de hábitos de vida saudáveis (pela Câmara Municipal de 

Alcobaça e respetivas Freguesias), o Agrupamento 1022 Vimei-

ro organizou uma caminhada, no dia de Portugal. A concetra-

ção deu-se no largo da igreja, onde foram realizados alguns 

exercícios de aquecimento e depois a caminhada de mais ou 

menos 12 km. Estiveram presentes cerca de 250 pessoas que 

percorreram as ruas e a mata do Vimeiro. Para finalizar, houve 

um almoço no salão do Vimeiro.
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Atividade de Páscoa

Atividade da Alcateia

Procissão das Velas

Fogo de Conselho do ACAGRUP

Promessa de Dirigente da Carolina RIbeiro

Caminhada do Vimeiro
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1103 St .  Is idoro
Promessas do 1103

Nos dias 12 a 14 de abril, o Agrupamento de Escuteiros 

de Santo Isidoro celebrou o seu XXIII ACAGRUP, no Campo 

Escutista do 1103. Com o tema do ano “Mag+s, O Mais, O 

Maior e O Melhor”, as 4 secções viveram o ideal escutista 

através das “Missões Jesuítas”. Raids, construções irreverentes, 

serviço a campo, comidas típicas e muitos jogos foram algumas 

das tarefas que permitiram aos Escuteiros viver um pouco da 

missão desempenhada, nos quase 500 anos, pelos “Jesuítas”. 

No Domingo de Ramos, com a presença de familiares, amigos 

e algumas entidades, 35 Escuteiros fizeram ou renovaram a sua 

Promessa, numa eucaristia concelebrada pelos Assistentes Pe. 

Paulo Gerardo e Pe. Custódio Langane. 

Santo Inácio de Loyola tem acompanhado as atividades 

das secções, quer na preparação para o ACANUC (Pioneiros 

e Caminheiros), quer das atividades finais (Lobitos e Explorado-

res). A I Secção deixa o seu testemunho: “Da Melhor Vontade” 

é a divisa que os Lobitos da Alcateia assumiram no passado 

dia 14 de abril, nas Promessas! Agora, já estão quase todos de 

Lenço Amarelo ao pescoço e com muita energia para continuar 

a crescer! 

Estes últimos meses do ano são dedicados ao Progresso 

e, por isso, os Lobitos andam a trabalhar os trilhos das FACEIS 

para conquistarem as próximas etapas. Em paralelo, também é 

uma altura dedicada à preparação das Caçadas de verão. 

O imaginário escolhido foi o Dumbo e, com ele, cada Lobito 

é desafiado a procurar as suas melhores características, ser 

tolerante e aceitar a diferença. Com estes valores presentes, 

os Lobitos terminarão o ano em grande! 

No dia 18 de maio, os Escuteiros juntaram-se à iniciati-

va “Caminhar pelo Cuidado da Casa Comum”, que preten-

deu promover a saúde e a proteção da natureza, através da 

apanha do lixo ao longo da freguesia Santo Isidoro. Pequenos 

gestos criam grandes obras, como disse o Papa Francisco na 

Encíclica Laudato Si’, “A Humanidade possui ainda a capacida-

de de colaborar na construção da nossa casa comum”. 

Boa caça/pesca para todo o Núcleo do Oeste, neste tem-

po propício a grandes atividades! 
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João Esteves

Dirigente

Caldas da Rainha, abril 2019

“Abertura do S. Jorge 2019”

“Lenço rubro é rumo certo”

“Promeot, da melhor vontade”

Pequenos gestos criam grande obras
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Preparação do ACANUC

No passado dia 30 de março, Escuteiros de todo o Oeste 

reuniram-se no local onde se realizará o XIV ACANUC, para o 

organizar e planear. Quando lá chegámos, fizemos uma roda 

enorme com todos os Escuteiros, para nos explicarem o que 

íamos fazer. Na 2.ª parte separaram-nos por secção e cada 

uma foi para o local do campo onde vai acampar. Nós, a II 

Secção, fizemos um jogo para formar Patrulhas/Tripulações e 

criar o Imaginário. Foi muito giro e ficámos ansiosos por viver 

o acampamento.

Jornada Penitencial

No dia 31 de março, o nosso Agrupamento reuniu-se nos 

Arneiros para dar início à Jornada Penitencial. Os Escuteiros 

presentes realizaram uma caminhada, vivendo a via-sacra. Ao 

longo da mesma, para além de estarem em oração, construí-

ram a cruz com materiais que encontraram no caminho. No final 

da caminhada, o Agrupamento da Silveira, juntamente com a 

Vigararia de Torres Vedras, participou na eucaristia na Freiria. 

São Jorge

No dia 28 de abril, a região de Lisboa celebrou o São 

Jorge. E a nossa Expedição não pôde faltar! De manhã, quan-

do chegámos ao parque de D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, 

havia muitos Escuteiros, barraquinhas a vender bolos, e bancas 

de material escutista desde anilhas e livros, a camisolas. Nesse 

parque estava montado um palco onde estavam Dirigentes 

muito divertidos a “animar a malta”! Depois chegaram os jogos 

e, com eles, o almoço. Foram muito divertidos e faziam parte de 

um jogo maior: o fotoraid. Esses jogos serviram para aprender 

e rever conhecimentos. Antes de regressarmos a casa, houve 

ainda tempo para a Eucaristia. Resumindo e concluindo, o São 

Jorge foi muito divertido e é uma atividade a repetir.

ACAPáscoa

Teve lugar nos dias 5, 6 e 7 de abril, mais um ACAPáscoa 

da Comunidade 129 deste Agrupamento. A mesma foi reali-

zada no Base Escutista de Almaraz – Chefe Aníbal Estudante, 

em Cacilhas, Almada, região de Setúbal. Partiram as 4 Equipas 

de Torres Vedras com destino à margem sul, testando a sua 

capacidade de orientação e de planeamento de transportes e 

trajetos. Nestes 3 dias, a comunidade teve a oportunidade de 

treinar a técnica escutista, com construção de tendas elevadas 

e cozinha de campo. Foi mais uma oportunidade para os Novi-

ços e Aspirantes “entranharem” o pioneirismo. Foi realizado um 

Cogo de conselho “à antiga”, com fogueira real, onde realizá-

mos uma reflexão com o tema “porque sou Escuteiro”.

1188 Milharado
O Agrupamento 1188 Milharado no passado dia 27 de 

abril viveu, na missa das 19h, mais um grande momento – as 

Promessas de elementos das várias secções, na presença do 

nosso Chefe de Núcleo, Carlos Pacheco. 

A Constança Saraiva fez a sua Promessa de Lobita e ad-

mite ter estado nervosa no dia da Promessa, mas ao mesmo 

tempo orgulhosa porque ia receber o lenço de Lobita que, se-

gundo ela, dá sorte, responsabilidade e paz. Agora sente-se 

uma verdadeira Lobita e está muito entusiasmada por poder 

participar no ACANUC. 

Para o Xavier que fez a sua Promessa de Explorador, este 

foi um momento muito emocionante e uma alegria, pois foi a 

sua primeira Promessa no movimento. Para ele, esta Promessa 

é uma aliança com Deus e a Igreja e destaca como momentos 

mais marcantes a altura em que recebeu o lenço e a primeira 

vez que fez a saudação.

verdadeiro caminho a seguir, o rumo certo, seguindo a Rosa dos 

Ventos. Compromete-se a ir à descoberta de novas aventuras 

e momentos a desfrutar. 

O Rafael Martins, que realizou a sua Investidura de Ca-

minheiro, salienta que a mesma serviu de confirmação e acei-

tação. Confirmação da caminhada a que se comprometeu no 

início do Ano Escutista e aceitação daqueles que acreditaram 

que era capaz de caminhar com eles, neste caminho em que 

muitas vezes nos perdemos, ou que nos custa aceitar. Diz ainda 

que ser Caminheiro, de lenço vermelho ao peito, mostra-lhe 

como vivemos numa impermanência e numa constante evolu-

ção. 

Já a Catarina Carreira, agora Dirigente do CNE, para 

quem este momento foi um sonho realizado, reconhece que 

esta caminhada escutista de 17 anos, onde passou por todas 

as secções, lhe deu mil e uma oportunidades e aprendizagens, 

trouxe-lhe amigos para a vida toda e é neles que se apoiou 

também para dar este passo de se tornar Dirigente do CNE. 

Para ela, ser Escuteiro é trocar o conforto da nossa cama pelo 

saco de cama, a nossa casa por uma tenda e os nossos me-

lhores sapatos pelas nossas botas de campo. Refere que esta 

é uma caminhada de muita aprendizagem, mas que está a ser 

fantástica. Que dar aos miúdos tudo o que pode, ajudando-os 

a serem felizes e a dar ao outro sem esperar outra recompen-

sa é gratificante, porque esta vida é partilhar e servir com o 

coração.

O Imaginário deste momento foi “AMAR, CUIDAR E FOR-

TALECER”.
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Até breve!

Jornada Penitencial

S. Jorge 2019

AcaPáscoa 2019

A Maria Constança, que 

realizou a sua Investidura de 

Pioneira, refere que este foi um 

passo muito importante para a 

sua caminhada escutista que 

já dura há 8 anos.  Com a 

realização da sua Investidu-

ra de Pioneira diz que está 

disposta a aprender a viver 

em Equipa, na descoberta de 

novos mundos, buscando o 
As novas Dirigentes do 1188

Momento do Imaginário

Insígnias do novos elementos investidos



1277 Encarnação-Mafra

Acapromessas

Aos 18 dias do mês de maio, o Agrupamento 1277 En-

carnação – Mafra encontrou-se no Campo Escutista de Santo 

Isidoro para mais um inesquecível Acapromessas. A atividade 

teve como tema Imagina, sendo o imaginário: o que queres ser 

quando fores grande?  

Após montagem das tendas, realizou-se a abertura de 

campo com o hastear das bandeiras e o hino nacional, e se-

guindo-se a apresentação do imaginário. 

A seguir, enquanto os Lobitos e os Exploradores ficaram 

no atelier de anilhas, a construir as suas próprias anilhas para 

mais tarde colocarem nos lenços, os Pioneiros e os Caminheiros 

estiveram a trabalhar em secção, a preparar as Promessas, a 

coser a insígnia da Região de Lisboa nos lenços e a conviver. 

Mais tarde trocaram de tarefas, enquanto decorria, em parale-

lo, jogos tradicionais para aqueles que não iam fazer Promessa. 

O dia de sábado terminou com um momento de reflexão: 

a Vigília das Promessas.

Foi no domingo dia 19 de maio que os Escuteiros fizeram e 

renovaram as suas Promessas.

Era um dia especial... A alvorada soou pelas 8h00 e cedo 

se começaram os preparativos e ensaios que se prolongaram 

durante a manhã! Já com os pais em campo, realizou-se um 

almoço convivido partilhado. 

Pelas 15h00 iniciou-se a Eucaristia... tinha, então, chegado 

a altura de os Lobitos, os Exploradores, os Pioneiros, a Cami-

nheira e os Candidatos a Dirigentes fazerem as suas Promessas 

e receberam os seus lenços. Após a missa, não faltou o corredor 

da morte que os Escuteiros que fizeram a Promessa tiveram de 

percorrer. E deu-se o encerramento.

Acapais

No dia 1 de junho, o Agrupamento 1277 reuniu-se na sede 

juntamente com os pais, para o Acapais a realizar na Costa da 

Caparica, com o imaginário Nunca deixes de ser Criança – a 

história do Peter Pan. 

Após a chegada ao local, montaram as tendas. Depois 

houve a apresentação do imaginário feita pela comissão de 

pais, uma dinâmica para formação das Equipas e o almoço.

Após o almoço, Escuteiros, pais e Dirigentes apresentaram 

as equipas. Da parte da tarde decorreu o jogo de cidade com 

muita diversão e jogos onde as Equipas exploraram e ficaram a 

conhecer melhor a encantadora cidade da Costa da Caparica 

(“capa rica”). 

Depois da Eucaristia, prepararam o Fogo de Conselho 

e jantaram. O Fogo de Conselho trouxe muita gargalhada e 

alguma reflexão à mistura a todos os que estavam presentes.

No domingo, os elementos acordaram e foram logo tomar 

o pequeno almoço, preparando-se depois para irem à praia. 

Já de regresso a campo, foi o almoço, a desmontagem das 

tendas e as arrumações. Depois de uma pequena avaliação 

da atividade, deu-se o encerramento. 
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1228 Atouguia da Baleia
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No passado mês de fevereiro, nos dias 23 e 24 celebra-

ram-se as Promessas do Agrupamento 1228 Atouguia da Ba-

leia. Estamos sediados numa vila calma e com muitos anos de 

história que muitos não conhecem, mas onde a força de vonta-

de e o serviço são o lema. Este ano de 2019 está a ser um ano 

de mudanças e apoiamo-nos em Santo Inácio de Loyola para 

o vivermos com todo o nosso coração, com toda a alma e com 

toda a vontade o que de melhor a natureza tem para nos dar.

Pois bem, todos nós sabemos qual é a azáfama de prepa-

ração das Promessas: “Coro está tudo preparado?”, “Respon-

sáveis de cerimónia têm tudo o que precisam?”, “As constru-

ções estão prontas?”, “Há comida para toda a gente?”… 

Parece que todos os anos é uma novidade, e para que 

nada falhe recorremos aos recursos mais básicos para seguir-

mos a mesma linha e os mesmos ensinamentos de ano para 

ano. Assim sendo, para a preparação das cerimónias recorre-

mos ao livro “Celebrações do CNE” e também às atualizações 

digitais que vão sendo disponibilizadas, para que os nossos 

elementos e Dirigentes se orientem e tornem destas celebra-

ções um momento fluído e coeso.

Na parte artística, o nosso coro, apesar de ter um cancio-

neiro, gosta de em cada ano inovar, pesquisando sempre no-

vas ideias de outros Agrupamentos e também de outros coros, 

utilizando principalmente o cancioneiro online da Vitamina C.

Com as pesquisas feitas e tudo pronto, com os uniformes 

compostos e de lenço ao pescoço (quase todos) seguimos para 

mais um fim de semana onde boas memórias serão recordadas 

e outras tantas serão criadas. Não podendo deixar de referir 

que este ano foi mais especial, pois pela primeira vez realiza-

ram-se as Promessas de quatro Dirigentes em simultâneo - e é 

com o pensamento de força e de seguir em frente que arran-

camos para este Ano Escutista que tem sido bastante promissor 

e irá culminar no tão aguardado ACANUC. Será um prazer 

receber-vos a todos na nossa casa!

Canhota

Agrupamento 1228 Atouguia da Baleia

Os quatro novos Dirigentes investidos

Almoço partilhado com família e amigos do Agrupamento

Apresentação do Imaginário

Os Exploradores a fazerem a sua Promessa

A Equipa da Comissão de Pais
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1279 Ponte do Rol
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O Agrupamento de Escuteiros de Ponte do Rol costuma 

festejar o seu aniversário no regresso de mais uma Festa Re-

gional São Jorge, pois a sua oficialização foi no dia 24 de abril 

de 2005, mas este ano resolvemos vivê-lo mais intensamente 

com uma atividade de Agrupamento e participação no S. Jor-

ge em Caldas da Rainha.

Assim, no dia 27 de abril, concentrámo-nos cedo na esta-

ção da CP de Torres Vedras e seguimos de comboio até Óbi-

dos. Após a construção de Equipas mistas compostas por ele-

mentos das diferentes secções, partimos para um Jogo de Vila 

entre muralhas de Óbidos que terminou com Jogos Tradicionais 

junto ao Santuário do Senhor da Pedra e ainda realizámos um 

raid até à Escola de Sargentos do Exército de Caldas da Rai-

nha, onde acantonámos no pavilhão gimnodesportivo. FOTO C

Depois de mais uma participação na Festa Regional 

S. Jorge, onde o Agrupamento não falhou qualquer edição 

desde 2005, concentrámo-nos na sede de Agrupamento em 

Gondruzeira para um jantar partilhado preparado pelos pais 

e comemorámos o nosso 14.º Aniversário.

Consideramos o apoio e participação dos pais nas ati-

vidades do Agrupamento muito importantes pois assim eles 

compreendem melhor o envolvimento dos filhos e não veem o 

Escutismo apenas como uma ocupação de tempos livres. Para 

além de pedirmos o seu apoio nas atividades de angariação 

de fundos e noutras tarefas, também os desafiamos a partilhar 

atividades connosco, como aconteceu em janeiro na Ativida-

de de Reis com os pais, que foi preparada por um grupo de 

pais. Esta atividade contou com uma caminhada de grupo até 

ao Castro de Zambujal, onde realizámos um jogo por equipas 

mistas seguido de almoço partilhado. O regresso foi realizado 

novamente em caminhada de grupo.

Neste mês de junho tivemos mais uma edição das Tasqui-

nhas de Ponte do Rol, de 19 a 22, onde apresentámos diver-

sos petiscos, pratos e sobremesas. Escuteiros, pais e familiares, 

trabalharam lado a lado para dignificar o 1279. Os manjericos 

também marcaram presença neste evento, nas mãos dos nos-

sos Lobitos.

João Esteves

Dirigente

Caldas da Rainha, abril 2019

“Encerramento do S. Jorge 2019”

O 14.º Aniversário do 1279

Bolos de Ferradura

Jogo de Vila  - Óbidos



À fogueira com...

40 Oestescutista || junho 2019

Daniela Gonçalves

Data de Nascimento: 14/06/1993

Cargos: C.U. Adjunta da Alcateia no Agr. 869 S.M.Porto 

Diretora Adjunta do Centro Escutista do Oeste

Membro de uma Equipa de Staff do CEO

Como viveste os compromissos enquanto “elemento” 

jovem no Escutismo?

Eu não sou Escuteira de uma vida... só estive na IV 

Secção, como Companheira. Embora só tenha entrado 

para o Escutismo um bocadinho tarde, foi sempre uma 

coisa que eu quis bastante. Agarrei o desafio e o compro-

misso o melhor que pude tendo em conta as circunstân-

cias... porque eu fiz a Promessa e depois integrei logo as 

Equipas de Animação por necessidade do Agrupamento 

(com a ressalva de que poderia ir às atividades de Nú-

cleo enquanto IV Secção, claro). Sinto que por um lado 

talvez tenha ficado ali algo a falhar, mas por outro ga-

nhei bagagem para o Compromisso que viria a assumir 

mais tarde enquanto Dirigente.

E como vives o Compromisso enquanto Dirigente do 

CNE?

Primeiro, tive muitas dúvidas: se conseguiria, se era 

mesmo esse o passo a dar, se tinha capacidade e 

competência para... mas na hora da verdade, não tive 

qualquer dúvida de que tinha alguma coisa a dar (e a 

receber também, naturalmente). Vivo este compromisso 

sobretudo com muita alegria e costumo dizer que no dia 

em que eu não me divertir tanto ou mais que os miúdos 

nas atividades e a prepará-las, então de certeza que 

deverei repensar se devo estar no Movimento.
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E fora do Escutismo, qual foi o primeiro Compromisso 

que te lembras de assumir?

O primeiro Compromisso que me lembro de assumir 

passou um bocadinho pela educação do meu irmão. Nós 

temos uma diferença de idades significativa e tive de to-

mar conta dele. Além disso, no âmbito de outras ativida-

des, o Compromisso passou pela catequese que comecei 

a dar por haver falta de catequistas, e de agarrar alguns 

projetos com grupos de jovens.

De que forma é que esses Compromissos contribuí-

ram para aquilo que tu és hoje?

Em tudo! Foram experiências que tive e que levo para 

a vida. De certa forma, acho que a responsabilidade e o 

cuidado extremo de não faltar com nada, principalmente 

quando estão outras pessoas em causa. Mas é muito difí-

cil, por vezes, assumir um Compromisso. Às vezes estamos 

num projeto e quase que temos de “viver” para aquilo... 

acabamos por colocar outras coisas de parte em função 

disso (amigos e programas de amigos, por exemplo), e 

se não o fizermos acabamos por falhar... tem de haver 

aqui uma gestão de tempo e equilíbrio que não é fácil 

e às vezes também nos vamos abaixo - pelo cansaço, 

pela frustração, por algo não estar a bater certo. Mas 

o compromisso, a gestão de tudo, o não querer falhar e 

uma dose de mau feitio e capacidade de dizer que não 

a certas coisas, são aprendizagens.

E tens alguém como exemplo?

Não tenho UM exemplo, mas tenho várias pessoas 

que me marcaram pelos exemplos que me foram dando. 

Acho que enquanto seres humanos não somos perfeitos 

e não conseguimos ser exemplo num todo mas sim em pe-

quenas grandes ações que vamos realizando ao longo 

da vida.

Em duas palavras, Escutismo é...

Oportunidades e Exemplo.

§”
“Foram experiências que tive e que levo para a vida. De certa forma, acho que a responsabi-lidade e o cuidado extremo de não faltar com nada...”
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