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Para além destes elementos 
que vos falaram agora, 
contamos com mais de 

100 jovens promissores e pron-
tos a entregar-se pela comunida-
de e a trabalhar em equipa. Tal 
como diz a nossa promessa vive-
mos em prol de Deus, da Igreja e 
da Pátria e procuramos servir o 
próximo como nosso irmão, ten-
do como divisa: “Sempre Alerta”. 
O nosso agrupamento pretende 
dar-lhe a conhecer as nossas vi-
vências e atividades enriquece-
doras e deixar-lhe o desa� o de 
se juntar a nós. 
Este ano temos vindo a apostar 
na promoção e comunicação 
com a comunidade daquilo que 
é o nosso projeto escutista, com 
o objetivo de atrair e esclarecer e 
clari� car as nossas intenções no 
projeto daquilo que é a procura 

do bem para um mundo em que 
é notório o caos, a desordem, in-
dividualismo e o con� ito de inte-
resses. Tencionamos, e fazemos, 
com que os nossos jovens creiam 
naquilo que é o melhor não só 
para eles, mas também para a co-
munidade em que se inserem.
Este projeto resulta da ideia de 
Bernardo Branco, um elemen-
to da IV secção, que juntamen-
te com um grupo de pioneiros 
aceitou o desa� o de expandir os 
meios de comunicação e divul-
gar o agrupamento. Decidimos 
melhorar as plataformas já exis-
tentes, tais como o Instagram e o 
Facebook renovando-os e atuali-
zando-os mais frequentemente.
O primeiro grande passo que 
demos para a realização des-
te projeto foi no momento 
alto do nosso ano escutista, AS 

PROMESSAS! Realizadas a 22, 
23 e 24 de março, a atividade das 
promessas constituiu a viragem 
informativa. 
A 22, sexta-feira, iniciámos 
a nossa atividade na Igreja 
Paroquial onde realizámos a 
Velada de Armas, um momen-
to de re� exão para todos aqueles 
que iriam renovar ou fazer a sua 
promessa, contando com fami-
liares e amigos. “Como servir” foi 
o mote desta cerimónia, que con-
tou com a primeira grande inter-
venção da nossa equipa de repor-
tagem constituída por Bernardo 
Branco, Joana Borralho, Raquel 
Coelho, Gonçalo Rodrigues, Inês 
Filipe e André Figueiredo. Após 
esta cerimónia, cada secção teve 
a oportunidade de se reunir e as-
sim partilhar a ideia daquilo que 
é a promessa.

Nesta edição da Gazeta, os escuteiros de Caldas 
da Rainha, trazem-lhe algo diferente… serão os 
nossos elementos a dar-lhe o seu parecer daquilo 
que é este movimento!

O que é ser escuteiro  

Dia 23, depois de todo o ritual 
de preparação de Promessas e da 
Eucaristia, cânticos entre outras 
especialidades, estávamos pron-
tos! Está vamos prontos para mais 
uma “Edição das Promessas do 
337” Cerca de 40 elementos reno-
varam ou � zeram a sua promes-
sa numa Eucaristia dirigida uni-
camente ao Agrupamento, mas 
aberta e visível a toda a comu-
nidade. Falámos com alguns dos 
elementos que realizaram a sua 
promessa e com alguns de quem 

os apadrinhou. Em conversa com 
Rodrigo Neto, ele confessou-nos 
querer continuar a evoluir e es-
tar disposto a agarrar as oportu-
nidades que surgirem em futu-
ras secções. Abordámos também, 
em fase diferente da vida, Miguel 
Ferreira, caminheiro e escuteiro 
do Agrupamento há uma década 
e ele a� rma que nada irá mudar 
daqui para a frente apenas a cor 
do lenço.
Falámos também, com quem apa-
drinhou a promessa de alguns. O 

padrinho de Santiago Santos (ex-
plorador), também se disponibi-
lizou para falar connosco. Diogo 
Ferreira a� rma o peso da respon-
sabilidade e a vontade em conti-
nuar a estar presente, ele que é 
candidato a dirigente. Por � m, a 
madrinha de Duarte Duarte diz, 
orgulhosamente, que as promes-
sas são um marco onde atingimos 
o compromisso para vida, com 
votos de responsabilidade, amor 
e um guia para vida. 

Diogo Reboleira, Caminheiro 
– Ao início não me tinha aper-
cebido do que estava a acon-
tecer, só na Velada de Armas 
é que � nalmente começaram 
as “borboletas” na barriga. 
Tirando todo o nervosismo 

que tinha senti-me uma pes-
soa nova, uma pessoa muda-
da por fazer a promessa de 
Caminheiro nesta grande fa-
mília que é o agrupamento 337 
das Caldas. 

O que sentes ao fazer a promessa

Francisco Almeida, Pioneiro, 
16 anos: Ser escuteiro é entrar 
numa vida de serviço, em que 
procuramos verdadeiramen-

te a comunhão com o irmão e 
viver a alegria do outro como 
nossa alegria.

Diogo Ferreira, Candidato a 
Dirigente, 24 anos: Serviço 
numa comunidade onde te 

mostraram que nasceste para 
pertencer.

Escutismo da Cidade
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Para o lançamento do Escutismo 

em Óbidos foi decisivo o apoio 

dado pelo então estudante Manuel 

Clemente, de Torres Vedras, atual Cardeal 

Patriarca.

No dia 10 de julho de 1971 realizaram-se as 

primeiras Promessas Escutistas em Óbidos, 

na Praça de Santa Maria.

O Agrupamento de Óbidos 
esteve na origem do atual 
Agrupamento das Caldas da 

Rainha, tendo-lhe cedido o número 
(337), por, no ano de 1975, haver mais 
escuteiros residentes naquela cidade 
do que nesta vila. 
Durante os anos seguintes, escuteiros 
de Óbidos estiveram integrados no 
Agrupamento cuja sede passou a ser 
em Caldas da Rainha.
Em 1982, com o apoio do Município, 
Óbidos acolheu a realização dum 
grande Festival Escutista do Oeste, 
que teve a participação do então 
Cardeal Patriarca, D. António Ribeiro. 
Sobre esta iniciativa foram publicadas 
interessantes reportagens na RTP e em 
vários jornais, tendo merecido foto na 
capa da revista Flor de Lis.  
Na sequência deste festival, em 
1983 começam os preparativos para 
Óbidos voltar a ter uma sede escutista 
a funcionar, sendo a criação do 
Agrupamento 753 formalizada em 
1985.

Número 
do Agrupamento 
de Óbidos

O Método Escutista é um sistema de auto-educação 
progressiva que inclui vários elementos, entre os quais 
o Envolvimento na Comunidade. Pratica-se através 
do desenvolvimento de experiências educativas com 
sentido para as crianças e para os jovens. A Educação 

pela Ação é uma das caraterísticas do Método Escutista, 
proporcionando a cada escuteiro ferramentas para que 
possa formar-se e autoeducar-se, visando tornar-se um 
membro ativo e responsável na sua comunidade.

Envolvimento na Comunidade

É uma grande alegria poder contar 
no Concelho de Óbidos com a pronta 
generosidade do Agrupamento de 
Escuteiros. Sempre Alerta para servir, sinto 
sempre que não são apenas um braço para 
servir e para «fazer coisas», mas antes de 
mais uma oferta válida e muito capaz no 
crescimento e formação dos jovens.
A formação não surge como apenas «mais 
uma parte» do escutismo. Nem deve ser 
vista como uma «obrigação». A fé cristã é o 
princípio unificador da pedagogia escutista. 
Sem a fé cristã o escutismo ficaria fechado 
em si mesmo. Com a fé cristã, os jovens 
escuteiros sentem o apelo missionário que 

informa a Igreja: partir com Cristo em 
missão, até às periferias do mundo. Só 
assim podemos ser cristãos, só assim 
podemos ser escuteiros.
Assim, é muito importante que 
possam continuar a desenvolver da 
melhor forma todas as suas atividades 
e que continuem a aplicar o excelente 
método. Verdadeiramente, com eles 
o mundo pode tornar-se um lugar 
melhor. Com o Agrupamento de 
Óbidos, o nosso Concelho pode 
tornar-se um lugar ainda melhor do 
que já é.

Pe. Ricardo Figueiredo

Uma proposta verdadeiramente necessária

D. MANUEL CLEMENTE 

ESCREVEU NOMEADAMENTE 

O SEGUINTE:

É uma história linda, de juventude e 

serviço, que dezenas de anos dilataram e 

ainda projetam mais. Muito, muitíssimo, 

do que aconteceu e acontece no Oeste 

- da Igreja à sociedade, da política à 

economia e à cultura - tem ligação direta 

ou derivada à grande aventura escutista 

que teve em Óbidos um dos seus polos 

mais irradiantes.

Padre Ricardo Figueiredo, Prior de Óbidos

Queres ser escuteiro no 
Agrupamento de Óbidos?
Para o novo ano escutista, que vai 
começar em outubro, desde já se aceitam 
pré-inscrições, para crianças e jovens, 
através dos seguintes contactos:
endereço electrónico: 
geral.753@escutismo.pt
telemóvel: 967058712
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As cerimónias da Semana Santa são o mais antigo cartaz turístico de Óbidos
Óbidos continua a ser um palco privilegiado 
de celebrações de acontecimentos de índole 
histórico-religiosa. Evocando a Paixão e a 
morte de Cristo, a Semana Santa atrai à vila 
muitas pessoas, portugueses e estrangeiros, 
especialmente espanhóis, unidos pela devoção 
ou simplesmente por curiosidade cultural 
e turismo religioso. 
Despertando o maior interesse do ponto de 
vista cultural e turístico, a Semana Santa desde 
cedo se revelou como o melhor “cartaz” de 
Óbidos e inegavelmente, apresenta as mais 
lindas e impressionantes cerimónias religiosas 
do seu género realizadas no Oeste. Por este 
motivo, já em 1963, por intermédio do então 
Subsecretário de Estado da Presidência do 
Conselho, Dr. José Venâncio Paulo Rodrigues, 
estas cerimónias foram incluídas no programa 
de promoção turístico “Avril au Portugal”, 
assumindo uma dimensão que começava a 
ultrapassar as fronteiras do país.
Periodicamente, repetem-se as cerimónias 
quaresmais, sendo de destacar a Procissão do 
Enterro que se realiza na 6ª Feira Santa, após 
a representação do Auto do Descimento da 
Cruz, tradição ancestral que remonta, pelo 
menos, a meados do séc. XVII e que constitui 
um dos pontos altos e mais dramáticos. 
Recorde-se que a representação do Auto, 
cuja versão atual nos foi transmitida por 
Albino de Castro e Sousa, está a ser revista 
superiormente.
A comovente Procissão do enterro do Senhor 

é realizada sem qualquer iluminação, a não 
ser os archotes que ardem nas mãos de muitos 
e muitos escuteiros. 
Na realização das cerimónias da Semana Santa, 
a comunidade obidense, desde a edilidade local 
aos particulares, motivados e empenhados 
em manter as tradições, têm sabido colher 
e refletir sobre os testemunhos que se vão 
transmitindo de geração em geração, não 
só a título pessoal, mas também através de 
fotografias, escritos e recortes de jornais. 
No Domingo de Ramos, num ambiente de 
oliveira, alecrim, rosmaninho e verdura pelo 
chão, tem lugar a majestosa procissão do 
Senhor Jesus dos Passos, que percorre algumas 
ruas tortuosas, fora e dentro das muralhas de 
Óbidos, parando junto de pequenos oratórios 
evocativos dos Passos da Paixão, culminando 
na igreja da Misericórdia. Este cortejo é aberto 
por uma figura tradicional, o gafaú, que 
caminha descalça, com a cabeça envolvida 
por um pano e transporta um instrumento 
musical, conhecido por serpentão. Esta figura 
representa o carrasco, que caminha à frente 
da procissão que acompanha o condenado, 
anunciando à multidão que a aproximação 
do mesmo está para muito breve. 
Permanece o respeito pelo sagrado e a 
meditação à passagem do Senhor dos Passos 
e dos figurantes, que preenchem a evocação 
de cenas da vida de Jesus Cristo. Apesar de 
ser uma representação algo cénica, nada há 
que inspire falsa devoção. É uma tradição 

com alma que se repete, num ambiente de fé 
e recolhimento, mas que permite, também, 
um reatar de laços com a tradição e com a 
cultura mais arreigada de um povo. 
Este “cartaz” de Óbidos tem o seu início na 
realização da secular Procissão Penitencial da 
Ordem Terceira de S. Francisco, vulgarmente 
conhecida pela procissão da rapaziada, 
preparando o “caminho interior” da Quaresma. 
Nesta manifestação religiosa desfilam nove 
andores exuberantemente decorados com 
flores, onde se exibem alguns dos principais 
santos da ordem franciscana. Não se trata pois 
de um revivalismo folclórico, mas sim duma 
manifestação religiosa com raízes profundas 
e em que se expressa, mais uma vez, o convite 
de S. Francisco de Assis, para a participação 
dos cristãos numa comunidade despida de 
valores supérfluos, sobretudo em período 
de recolhimento, como a Quaresma. 
A recuperação desta manifestação religiosa, 
mereceu, no século passado, da parte da 
Associação de Defesa do Património do 
Concelho de Óbidos uma atenção especial, 
tendo conseguido, apenas com o apoio do 
povo, angariar fundos para a recuperação 
das imagens, sensibilizar um grande grupo 
de jovens para a manutenção das tradições 
religiosas e para a defesa e salvaguarda 
dos valores patrimoniais e culturais da 
comunidade, como fator de coesão e 
identidade própria. 
No Domingo de Páscoa, muitas vezes se 

assiste à Procissão Eucarística, com as 
representações das paróquias e seus lugares, 
e em que, nos anos 60, abria com o andor 
do Senhor Ressuscitado, magnífica imagem 
que data do séc. XVII e que se venerava na 
igreja de S. Tiago do Castelo. 
Pelo muito interesse e entusiasmo que 
se observa na comunidade obidense, 
correspondido em apoio pela Câmara 
Municipal, é-nos fácil antever que estas  
cerimónias vão continuar a ser concorridas, 
respondendo ao mesmo tempo aos 
imperativos da nossa fé e da nossa cultura, 
como partes integrantes da nossa herança 
social, revalorizada no presente. 

Carlos Orlando Rodrigues

Na vivência da Semana Santa na 
Vila, a comunidade apercebeu-se 
que o Agrupamento de Escuteiros de 
Óbidos se sente chamado e impelido 
a participar nestes momentos que nos 
aproximam de Jesus, tornando-se os 
Escuteiros um recurso essencial para 
proporcionar a quem nos visita o 
ambiente denominado “Óbidos vive a 
Semana Santa”.
Presentemente os Escuteiros desejam 
este tipo de manifestações, pois 
descobrem a tradição da realização 
da Semana Santa em Óbidos, 
colaborando com a população na 
defesa do Valor do seu património 
coletivo, como fator de coesão e 
identidade própria. 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos, 
entidade organizadora e principal detentora do património 
que desfila nas manifestações quaresmais, está encantada, 
aliás, encantada e entusiasmada com a dinâmica da juventude 
obidense, na qual os escuteiros têm um papel relevante.

Aos Escuteiros, sem os quais se tornava muito mais difícil a 
realização das cerimónias quaresmais, não só a Mesa, como 
a comunidade obidense, está muito reconhecida. 

Carlos Orlando Rodrigues
Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos
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