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Brás Lopes Gomes

(Dirigente do CNE)

D
ecorria o ano de 1946, 

quando se reuniram 

meia dúzia de jovens 

e pensaram em fun-

dar o Escutismo em Dume. 

Eram jovens dinâmicos, 

com vontade de desper-

tar nos seus espíritos e nos 

outros jovens, aquilo que 

de melhor se pode desen-

volver – espírito de servi-

ço e estar “sempre alerta” 

para os outros.  

Começaram, assim, a ser 

dados os primeiros passos 

na preparação dos elemen-

tos para se formar o grupo 

escutista, nesta freguesia.

Assim sendo, em 1947, os 

elementos das quatro pa-

trulhas fizeram a sua pro-

messa de escuta. Foi, nesse 

mesmo dia - dia da pro-

messa - que realizaram 

um acampamento e um 

fogo de conselho no adro 

da igreja.

Este grande movimento 

foi trazido por um jovem 

seminarista e escuteiro, 

natural e filho da terra, 

de nome António Ribei-

ro da Silva. Foi ele, com o 

seu espírito de boa vonta-

de e disponibilidade que 

se prontificou a ajudar na 

formação escutista dos pri-

meiros jovens. Foi ele o 

primeiro impulsionador 

para a criação do escutis-

mo na freguesia de Dume.

O grupo foi vivendo até 

1957, mas, depois, houve 

uma queda na sua ativi-

dade. Porém, em outu-

bro de 1959, começou no-

vamente a formação de 

jovens, até que, em 3 de 

Julho de 1960, fizeram a 

sua promessa, passando 

a existir, de novo, escu-

teiros em Dume.

Durante o ano de 1962, foi 

fundada a Alcateia, que te-

ve grandes dificuldades em 

se manter viva entre 1966 

a 1970, por não existirem 

dirigentes, pois estes en-

contravam-se a cumprir 

serviço militar. Lutou-se 

com grandes dificuldades, 

não pela falta de elemen-

tos, mas com a ausência de 

dirigentes. A partir de 1970 

revitalizámos, novamen-

te, a Alcateia com grande 

dinamismo. 

Em 1971/72, comemora-

ram-se os 25 anos, ou seja, 

as Bodas de Prata, do es-

cutismo em Dume, com a 

realização do VI Campo-

ree em Dume. Desde esse 

ano, deram-se os primei-

ros passos para o escutismo 

feminino, formando-se 

uma patrulha de estudo. 

Um ano mais tarde foi for-

mado o Clã.

Em 1974, pensou-se em 

formar uma fanfarra, sen-

do esta inaugurada em 5 de 

outubro de 1975. A quali-

dade da fanfarra tem sido 

reconhecida em todos os 

locais da sua atuação, re-

sultando, por isso, a sua 

solicitação quer para ce-

rimónias religiosas quer 

para cerimónias profanas.

Em outubro de 1980, os 

escuteiros tiveram nova 

sede, estando esta situa-

da, até agora, no Centro 

Paroquial de Dume.

Nos aniversários mais im-

portantes, que se realizam 

de 5 em 5 anos, foram sem-

pre realizadas exposições 

comemorativas.

As comemorações das Bo-

das de Ouro do Agrupa-

mento, tiveram como pon-

to alto um Acampamento 

geral do Agrupamento on-

de, também, se reuniram 

antigos escuteiros deste 

Agrupamento. Nas come-

morações, em outubro, foi 

inaugurada a pedra come-

morativa do 50º Aniver-

sário, sendo oferecida, ao 

Agrupamento, pelos anti-

gos escuteiros, os quais de-

ram origem à Fraternida-

de Nuno Álvares-Dume.

Em ano de comemora-

ções do seu 55.º Aniversá-

rio, o Agrupamento XXII 

de Dume, conta com 120 

elementos no seu ativo, en-

contrando-se a funcionar, 

em pleno, com as suas qua-

tro secções e na sua máxi-

ma força.

Presentemente, o Agru-

pamento XXII, conta com 

88 elementos no seu ativo, 

estando as quatro secções 

com boa vitalidade e de-

senvolvendo inúmeras e 

variadas atividades.

O Agrupamento XII no Escutismo

José Sousa  

(Dirigente do CNE) 

N
os dias 8, 9 e 10 de 

junho de 1996, na 

freguesia de Pedral-

va – Braga, teve lu-

gar o IV ACANUC do Nú-

cleo de Braga, do Corpo 

Nacional de Escutas. O 

Acampamento tinha co-

mo lema “Novas civiliza-

ções para um mundo no-

vo”. Este Acampamento 

contou com a presença 

de cerca de 1000 escutei-

ros, de todo o concelho 

de Braga. Os escuteiros 

dividiam-se por quatro 

secções – Lobitos, Ex-

ploradores, Pioneiros e 

Caminheiros – de idades 

compreendidas entre os 

6 e os 22 anos.

No dia 8 (sábado), pelas 19 

horas, realizou-se a ceri-

mónia de abertura. Após 

o hastear das bandeiras, 

ao toque da fanfarra dos 

escuteiros de Dume, o 

Chefe de Campo usou da 

palavra para saudar todos 

os presentes e incenti-

var todos os escuteiros à 

participação e empenha-

mento nas atividades de 

campo. A cerimónia ter-

minou com a benção do 

Bispo Auxiliar de Braga.

Oficialmente aberto o 

Acampamento, os escu-

teiros iniciaram de ime-

diato as suas atividades, 

com a saída até à Póvoa 

de Lanhoso, realização 

de ateliers, jogos, pistas, 

etc. O dia terminou com 

um sarau de música cel-

ta, a cargo dos Lobitos.

No domingo, pelas 9 ho-

ras, teve lugar a Eucaris-

tia. Presidida pelo Cónego 

Macedo, Assistente Regio-

nal e de Núcleo, contou 

com a participação da po-

pulação de Pedralva. Fin-

da a Eucaristia, os escu-

tas iniciaram de novo as 

suas atividades de cam-

po e ar livre. Da parte da 

tarde, a Citânia de Britei-

ros foi o local escolhido 

pelos Pioneiros e Cami-

nheiros para recriarem o 

modo de vida dos povos 

que a habitaram.

Quando eram 22 horas 

dava-se início ao Fogo 

de Conselho. Presentes 

estavam cerca de três 

mil pessoas – escutei-

ros, pais e população. 

O dia terminou com a 

canção “O dia chegou ao 

fim”, sempre cantada nos 

Acampamento.

No dia 10 (segunda-feira), 

a Companhia de Bombei-

ros Sapadores de Braga, 

ensinou aos caminheiros 

como se deve fazer a pre-

venção e o combate aos 

fogos nas matas. Os Pio-

neiros, com a sua pista, fi-

caram radiantes e mara-

vilhados. No final todos 

estavam exaustos, mas, 

ao mesmo tempo, felizes.

Quando eram 17 horas ti-

nha lugar a cerimónia de 

encerramento. Todos os 

escutas deixavam cair a 

lágrima no canto do olho, 

como acontece sempre. 

Procedeu-se ao arrear das 

bandeiras, novamente ao 

toque da fanfarra dos es-

cuteiros de Dume.

O Chefe de Campo apro-

veitou a oportunidade 

para agradecer a todos. 

Dirigiu algumas palavras 

aos escuteiros presentes e 

convidou, cada um, a re-

novar a sua Promessa de 

escuta, a cumprir a Lei e 

a participar no próximo 

ACANUC. Teve lugar a 

“canção do Adeus”, onde 

se podiam ver os lenços 

multicolores dos escutei-

ros a acenar ao ar.

Lobitos, Exploradores, 

Pioneiros, Caminheiros 

e Dirigentes, todos dei-

xaram espelhar a alegria 

que lhes ia na alma. 

O IV Acampamento 

de Núcleo de Braga do 

C.N.E. tinha chegado ao 

fim. Para trás tinham 

ficado muitas horas 

de preparação, muitas 

horas de reuniões dos 

seus responsáveis, mui-

tas horas de trabalhos 

feitos pelos próprios 

escuteiros.

Baden Powell, fundador 

do escutismo, tinha ra-

zão para acreditar nos 

rapazes. 

IV ACANUC – Corpo Nacional de Escutas - Pedralva 1996




