
 

Somos Familia no Amor, 

“Criando um Mundo Melhor” 

 

PLANO TRIENAL 2012 / 2014 

CNE – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

AGRUPAMENTO 779 – CACIA 

“Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a Vida com o que damos.” Winston Churchil 
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"O potencial da humanidade é infinito e todo ser tem uma contribuição a fazer por um mundo mais 
grandioso. Estamos todos nele juntos. Somos UM. " 
(Helena Blavatski) 

OBJETIVOS: 

Geral: Caminhar em Família / Agrupamento para que todos os membros tenham e realizem um ideal 

de tornar o mundo em que vivem mais feliz e melhor. 

1. Fomentar comportamentos de amizade fraterna no espírito de deixar o mundo melhor. 

Específicos: 

2. Sensibilizar os escuteiros a escutar, a rezar, a amar e a viver segundo a Palavra de Deus. 
(Objetivo geral do Plano Pastoral Paroquial de Cacia) 

3. Participar em actividades de todos os níveis da família escutista e comunitária. 

4. Promover e participar em momentos de reflexão sobre a função de cada um na Família e na 

sociedade. 

5. Aplicar o novo Programa Educativo em toda a sua plenitude. 

6. Criar condições para atingir o número máximo de elementos por secção. 

7. Promover acções para uma correcta utilização da sede e sua manutenção. 

8. Empenhar todo o nosso esforço e talento para tornar a Vila de Cacia, melhor. 

 

Chefe de Agrupamento: José Ernesto Oliveira 
DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO: 

Assistente de Agrupamento: Padre Rogério Oliveira 
Chefe de Agrupamento Adj.: Lúcia Pereira 
Secretária do Agrupamento: Dulce Oliveira 
Tesoureiro do Agrupamento: Telmo Teixeira 
Iª Secção:Chefe de Unidade (Aquelá): Filipa Teixeira 

Chefe Adj.: Dulce Oliveira 
Animadora: Marina Martins 

      IIª Secção:Chefe de Unidade: Alexandre Carvalheira 
 Chefe Adj.: Ernesto Oliveira 
 Caminheiro Ins. Ligação: Telma Teixeira 
      IIIª Secção:Chefe de Unidade: Liliana Pádua 
 Chefe Adj.: Telmo Teixeira 
      IVª Secção: Chefe de Unidade: Telmo Teixeira 
 Chefe Adj.: Edgar Moura 
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FUNDAMENTAÇÃO 

“E a vida não vai parar…” 

 Tantas vezes nos agarramos a pensamentos como este para buscarmos força e razão de todo 
este “esforço” que é o de “impelir” a nossa vida. 

 Tendo em conta este raciocínio é de esperar que toda a nossa acção leve a um final feliz, onde 
todos somos verdadeiramente amigos e irmãos, para que o resultado seja um mundo melhor. 
Vamos tomar iniciativas de nos aproximarmos mais de quem está ao nosso lado, promover 
espaços nas nossas actividades em que todos os elementos para além de apenas conhecer o nome 
próprio de cada um, se dê a conhecer e se interesse pelo outro.                                                               
«Ser escuteiro é viver a vida com um fim: ser feliz e provocar a felicidade nos outros. Por isso, a 
nossa equipa tenta “demonstrar” em todas as reuniões que a diferença de cada um é um bem 
maior para o outro e, aqui aprendemos que nós somos aquilo que somos e, não temos de deixar 
de ser para sermos aceites no nosso grupo.»  (Equipa Obama) 

Precisamos de criar laços que nos tornem “arquipélagos” e não “ilhas”… o outro é meu irmão! 

 

“Podes saber que vais chegar onde Deus te levar” 

 Em comunhão com a nossa Paroquia de Cacia também nós temos de seguir o caminho de 
Deus pela sua palavra, a rezar a escutar e a viver através Dela. Sabendo que a oração é sempre 
um ponto alto em todas as nossas actividades. Como dizia BP: “Não há qualquer lado religioso 
do Movimento. Ele é todo baseado na religião, isto é, na compreensão e no serviço de Deus.” 
Deus leva-te… desde que aceites seguir na sua barca! 

 

“Podes achar que não tens para onde ir e que fazer…” 

 Ao participar nas actividades propostas pelos diferentes órgãos do CNE e pela nossa 
comunidade, estamos a enriquecer o nosso rol de conhecimento e a nossa participação na 
cidadania, o que nos torna pessoas mais felizes e contribuintes na felicidade dos outros. 

Há um lugar só teu neste caminhar! E, caminhando juntos, todos sabemos melhor como nos 
havemos de empenhar. 

 

“Mas há qualquer coisa em mim que me faz querer…” 

Temos ferramentas importantes que estão ao nosso dispor para fazer funcionar o Escutismo 
no nosso Agrupamento. Uma delas, que ainda não dominamos, é o novo Programa Educativo.  
Devemos apostar na nossa autoformação e na partilha de experiências. “O Projecto Educativo do 



Corpo Nacional de Escutas é o conjunto de objectivos e métodos, traduzidos em oportunidades, 
que contribuem para a construção de um percurso de desenvolvimento pessoal das crianças e 
jovens, sendo simultaneamente uno e plural.” (Programa Educativo do CNE) 

 

“Tens tudo a dar não percas tempo…” 

 Com esta definição dada pela equipa Einstein, está claro que é nosso desejo que mais jovens 
da nossa comunidade partilhem esta experiencia do que ser Escuteiro no nosso Agrupamento: 
«Ser escuteiro é ser aventureiro. 
Ser escuteiro é ser diferente. 
Ser escuteiro é ter coragem para partir à descoberta, sem ligar às condicionantes. 
Ser escuteiro é partilhar momentos bons ou maus, alegrias ou tristezas. 
Ser escuteiro é ser amigo do outro, é saber ajudar quando o mais próximo não está bem. 
Ser escuteiro é ter uma responsabilidade e nunca a largar. 
Ser escuteiro é aprender e ensinar. 
Ser escuteiro é ser capaz de confiar no outro. 
Ser escuteiro é ser capaz de ouvir antes de refilar. 
Ser escuteiro é tentar melhorar o mundo. 
Ser escuteiro é saber trabalhar em equipa. 
Ser escuteiro é cuidar dos outros. 
Ser escuteiro é assumir um compromisso para com Deus. 
Ser escuteiro é um estilo de vida.                                                                                               
“Uma vez escuteiro, escuteiro a vida toda”»  (Equipa Einstein) 

 

“Será que sim?” 

 A nossa Sede é a nossa casa. Não podemos utilizar este espaço, que nos esta cedido, com 
outra forma de estar. Se sentimos esta casa como nossa, temos todos a missão de olhar por ela, 
cada um no seu espaço e todos nos espaços de todos. Devemos utilizar também sobriamente, pois 
as despesas correntes referentes à sua utilização representam um grande custo. 

 

 

“AcreditAr, AcreditAr” 

 

está nA tuA mão: voA mAis lArgo! 

 


