
 

 
 

 
 

 
 

Caros irmãos Escutas, 

 

                                                                                               

                                         (open-call) dirigida a Caminheiros e Companheiros do 

CNE com o teor que abaixo se transcreve: 

 

O Roverway é a atividade europeia de referência para Caminheiros que em 2016 vai realizar-se em 

França – de 3 a 14 de agosto. 

 

À semelhança do Roverway 2012 na Finlândia, a organização gostaria de ouvir os Caminheiros 

europeus e saber o que querem viver na atividade. Assim, pretende-se que cada associação tenha 

um Caminheiro representante que ajude a definir a estrutura e o programa da atividade. 

 

Para tal, o CNE quer escolher um Caminheiro representante e um outro suplente. 

 

Haverá reuniões de Caminheiros representantes em dois momentos: 

- de 28 a 30 de novembro de 2014 em Jambville, França 

- em setembro ou outubro de 2015, em local a anunciar 

 

Estas reuniões serão uma oportunidade de conhecer outros Caminheiros da Europa, assim como os 

Chefes de Contingente e os organizadores do Roverway 2016, dando o seu contributo para esta 

grande atividade. 

 

Condições para se ser Caminheiro representante (e suplente): 

 

- ser Caminheiro investido 

- poder participar no Roverway 

- poder participar nas reuniões de Caminheiros representantes 

- ter domínio falado e escrito de inglês 

- ser elemento ativo no agrupamento e na região 

- ter um bom conhecimento das realidades, necessidades e expectativas dos Caminheiros 

- ter boas capacidades de expressão oral e de trabalho em equipa 

- ter disponibilidade para participar em reuniões de preparação para o evento 
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- estar disponível para dar retorno ao CNE desta experiência 

 

Elementos a enviar: 

 

- breve currículo escutista (incluindo dados pessoais) 

- carta/vídeo de motivação em inglês 

- carta de recomendação do Chefe de Clã ou de Agrupamento 

- fotografia 

 

Das candidaturas selecionadas será dado conhecimento aos respetivos agrupamentos e estruturas 

regionais. 

 

Todas as despesas de participação nas reuniões serão da responsabilidade do CNE (no quadro da 

FEP) que se reserva o direito de escolher o Caminheiro representante e o seu suplente. 

 

O envio das candidaturas decorre até ao dia 15 de outubro para o e-mail roverway2016@cne-

escutismo.pt. 

 

Os resultados das candidaturas serão apresentados até ao dia 17 de outubro. 

 

Qualquer eventual questão pode ser esclarecida através do mesmo e-mail. 

 

                                                          , despedimo-nos com as nossas 

melhores saudações escutistas. 

 

Sempre alerta para Servir, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Castro de Freitas 

Secretário Internacional 
Pedro Duarte Silva 

Secretário Nacional Pedagógico 
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