
 

 

 

ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 2021/2022 

IV Secção 

Actividade: AAE 2021/2022 

Data: 16 de outubro de 2021 

Local: Meadela – Viana do Castelo (em modo presencial) 

Tema de Reflexão: Agir “Transformar o Mundo com Audácia” 

 

Saudações escutistas Caminheiro(a)! 

- Lê com muita atenção. 
 

Nesta Abertura do Ano Escutista (AAE), ao contrário da edição anterior, já vamos poder estar fisicamente 

juntos, embora ainda sob as devidas reservas ao nível do distanciamento social e da proteção individual a 

que a pandemia COVID 19 nos obriga. 

Neste sentido voltamos a apelar para que motives também os teus irmãos Caminheiros para que contigo 

adiram também a esta atividade. O movimento escuta e a nossa região escutista precisa de vós. 

Vamos tornar esta AAE numa atividade única e inesquecível e em formato presencial como nós tanto 

gostamos. 

 



 

 

 

 

I. Definição da Atividade 

A AAE é a grande atividade destinada a todos os agrupamentos da Região de Viana do Castelo e que 

anualmente marca o início de um novo período de actividades e de formação escutista. Pretende ser um 

espaço de vivência conjunta das práticas escutistas, promovendo também a imagem do CNE e a difusão do 

escutismo junto da comunidade que acolhe este evento. 

Sendo este um novo recomeço, após o interregno a que fomos sujeitos, a AAE irá proporcionar de facto 

uma oportunidade educativa aos caminheiros da região, onde para além de se poderem encontrar, 

certamente irão fortalecer laços e viverem a ‘Fraternidade do Ar-livre e do Serviço’, tal como Baden-Powell 

assim o descreveu. 

II. Enquadramento 

Caminheiro, à semelhança do modelo de vida do Padre Jaquies Sevin, fundador do Escutismo Católico, 

deves ser capaz de ser a cada dia, mais fiel a ti mesmo, às tuas convicções, causas e valores. Deste modo, 

podes decidir agir na construção da tua comunidade, da Igreja e do mundo, alimentando-te do 

conhecimento e da experiência, do saber que dá raízes e sustentação às ações que abrem ao futuro. 

O tema integrador para 2021/2022, desafia-nos a afirmar a nossa intenção educativa: 

“Agir! Transformar o mundo com audácia” 

Com este mote, apoiados na figura do Pe. Jacques Sevin, queremos agir para transformarmos o mundo 

com audácia, dando testemunho dos valores que professamos, da pertença à grande fraternidade 

escutista e do verdadeiro espírito de serviço. 

Encaramos esta missão com a força de um tripé, que se sustenta com a força da vivência quotidiana, e que 

nos convida a transformar, agir e a servir. 

Esta AAE, no imediato, poderá ser encarada como o ponto de partida para o processo de transformação 

que cada Caminheiro irá desenvolver neste ciclo compreendido entre 2021 e 2022. 

 



 

 

 

O desafio que desde já te propomos, é que coloques a tua mochila às costas e que te faças ao caminho 

juntamente com os restantes elementos da tua tribo. A curta caminhada que irás realizar, bem como os 

desafios que te vão ser apresentados pela chefia, que sirvam sobretudo para refletires e também para 

traçares um plano de ação para o todo ao escutista que agora se inicia. Hoje mais do que nunca é preciso 

AGIR. 

Acreditamos que o melhor método para se construir um mundo melhor é caminhar em equipa, 

ultrapassando as dificuldades juntamente com os nossos irmãos escutas, com enorme resiliência, 

persistência, coragem e motivação. Esperamos que consigas no final desta AAE ter percecionado e sentido 

isto mesmo. 

III. Equipa de Animação e participantes 

 

a. Equipa de Animação 

● Equipa Regional Pedagógica da IV Secção; 

● Dirigentes dos integrados nas Equipas de Animação dos Clãs. 

 

b. Participantes 

● Caminheiros, noviços e aspirantes à IV secção 

 

IV. Objetivos da Atividade 

 

a. Comemorar a abertura do Ano Escutista 

b. Promover o Progresso Pessoal 

c. Desenvolver entre os participantes a vontade de quererem AGIR, com dinamismo e com 

audácia 

d. Promover o escutismo na comunidade, fortalecendo laços e vivendo a ‘Fraternidade do Ar-

livre e do Serviço’; 

 

V. Material Necessário por Tribo 

 

✓ 1 (um) Smartphone com aplicação de orientação por GPS, internet e bateria q.b.; 

✓ 1 (uma) Bússola; 

✓ Material de escrita e bloco de notas; 

✓ Vara bifurcada com a respetiva bandeirola da tribo (a cargo do Chefe/Guia de Tribo); 



 

 

 

VI. Material Individual Necessário  

 

✓ Uniforme / Farda de Campo (com uso da t-shirt oficial do CNE de cor vermelha); 

✓ Impermeável (caso haja previsão de chuva); 

✓ Vara Bifurcada; 

✓ Almoço e lanches volantes; 

 

 

 

VII. Bibliografia 

Recomenda-se a leitura da obra “O Escutismo”, de Jacques Sevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baden Powell terá dito do Pe. Sevin: “Ele fez a melhor realização das minhas próprias ideias” 

Uma canhota amiga, 

A EPR da IV Secção 


