
                  Cenáculo Regional foi Sucesso 

 

Nos dias 11, 12 e 13 de Março de 2011, realizou-se na Escola Primária de Barroselas, o Cenáculo 
Regional do 9º Ciclo, que contou com 35 participantes de vários agrupamentos da região, num 
aumento de mais de 400% em relação à última edição. 

Entre os objectivos deste encontro esteve o Papel do Escutismo na Protecção Civil e a abordagem 
dos problemas na IV Secção, a nível regional. 

Quanto ao tema “Escutismo na Protecção Civil”, os caminheiros reconheceram a necessidade de 
apostarem na sua formação, em áreas de apoio à retaguarda das acções das diversas entidades que 
colaboram no Sistema de Protecção Civil. Esta formação deve incidir nas acções de sensibilização 
das populações, na vigilância florestal e no socorrismo. 

O segundo tema de discussão lançado aos caminheiros foi sobre as dificuldades do caminheirismo 
na região e como as ultrapassar. 

Os principais obstáculos encontrados pelos caminheiros foram a disponibilidade, a vergonha 
perante a sociedade e, com maior notabilidade, o desinteresse dos caminheiros. 

Para tentar combater estas dificuldades foram propostas as seguintes soluções: 

 Tornar mais flexíveis os horários das actividades. 

 Utilização de meios de comunicação para minimizar as distâncias. 

 Manter o caminheiro activo através de mais e melhores actividades 

 Criação de Clãs inter-agrupamentos, permitindo uma vivência de clã a caminheiros isolados. 

Dentro do espírito de uma nova vida para o caminheirismo foi também eleito o novo grupo de 
representantes de Viana do Castelo em Cenáculo Nacional, e são eles: Lídia Maciel do 
Agrupamento 85-Barroselas, Artur Lima e João Matos do Agrupamento 452-Vila Nova de Anha e 
Rui Cunha do Agrupamento 453-Valença. 

Esta edição do Cenáculo deixou em todos os participantes recordações marcantes e vontade de 
repetir uma nova experiência no próximo ano. 

O Cenáculo é um forúm de reflexão organizado por Caminheiros para Caminheiros, que 
são os jovens escuteiros com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos. 

O Observador Regional, 
Gabriel Barbosa, Agr. 85-Barroselas 

 
 



 
 


