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António teixeira

Carlos Alberto Pereira

(Dirigentes do CNE)

E
m 1984 o Pe. Manuel 

José Gonçalves foi no-

meado novo pároco 

de Sobreposta. Reu-

niu a Comissão Fabriquei-

ra para fazer o ponto da si-

tuação sobre o estado dos 

grupos paroquiais. Antó-

nio Teixeira lança a ideia 

da criação de um Agrupa-

mento do CNE. O novo pá-

roco gostou da ideia, mas 

disse que a seu tempo se 

voltaria ao assunto.

No ano seguinte convo-

cou José Teixeira e o seu 

irmão António Teixeira 

à sacristia, onde foram 

informados que deviam 

avançar para a criação 

do Agrupamento, ten-

do-lhes sugerido mais 3 

pessoas: o Domingos Ri-

beiro, a Maria Teresa da 

Silva e a Lídia Oliveira. 

Assim, estavam encon-

trados os 5 adultos que, 

juntamente com o páro-

co, foram os fundadores 

do Agrupamento.

Com a ajuda do Pe. Ar-

tur, pároco de Espinho, 

participaram numa reu-

nião da Zona Este, onde 

os dirigentes António Ma-

tos e Dolores, de Lama-

çães, são incumbidos de 

acompanhar de perto, a 

criação do novo Agrupa-

mento. O António Matos 

tratou da inscrição destes 

candidatos a dirigente no 

Curso de Iniciação Peda-

gógica (CIP). 

Concluído o CIP foi fei-

ta, no dia 14 de novembro 

de 1987, a abertura solene 

do Agrupamento, presidi-

da pelo Assistente Regio-

nal de Braga, Monsenhor 

Américo Ferreira Alves, 

com a presença do Che-

fe de Núcleo. Fizeram a 

Promessa: 5 dirigentes, 12 

Lobitos, 12 Exploradores, 

6 Seniores (pioneiros) e 6 

caminheiros. As 6 meni-

nas, ficaram a aguardar o 

tempo oportuno.

Desde sempre que este 

Agrupamento tem desen-

volvido projetos de envol-

vimento na e com a comu-

nidade, como são exemplo: 

o Cantar de Reis, com o en-

volvimento do grupo coral 

da paróquia; construção do 

presépio em movimento, 

que levou muita gente a ir 

a Sobreposta; o retomar da 

festa tradicional do Meni-

no Jesus, agora sob a desig-

nação de festa de Natal; a 

aquisição de uma fanfar-

ra para abrilhantar os mo-

mentos festivos dos escu-

teiros, da paróquia e da 

freguesia, a construção da 

“capela” [oratório] de Nos-

sa Senhora de Fátima que, 

depois de inaugurada, foi 

oferecida à paróquia e que 

permitiu que se iniciasse, 

nos dias 12 e 13 de maio a 

outubro, de cada ano, uma 

procissão de velas que se 

mantém até hoje.

Para os próximos 25 

anos o Agrupamento de-

seja manter este vínculo 

de envolvimento com a 

comunidade; otimizar o 

serviço educativo pres-

tado a crianças e jovens 

e ter uma sede própria, 

cuja angariação de fundos 

tem sido generosa. Por is-

so, estes desejos, formu-

lados nas Bodas de Pra-

ta, deverão ser visíveis 

nas próximas comemo-

rações, sobretudo pelo 

efeito do lema adotado 

«Procurai deixar o mun-

do um pouco melhor do 

que o encontras», retira-

do da última mensagem 

de Baden-Powell.

1 - Texto inspirado a partir do opús-

culo de António Teixeira “O Agrupa-

mento 1017 – Sobreposta – 25 anos”, 

editado pelo Agrupamento de Sobre-

posta, em novembro de 2012.
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P
arece indiscutí-

vel, que para se 

conhecer a obra, 

na sua plenitude, 

é necessário conhecer 

o seu criador. O chefe 

Manuel Faria - Funda-

dor do Campo Escola 

Nacional Calouste Gul-

benkian -, o Dr. Manuel 

Faria, como era conheci-

do entre nós, nasceu em 

Guimarães, a 19 de Se-

tembro de 1914. Aos 12 

anos ingressou no gru-

po de escuteiros da ci-

dade berço.

Em 1952, juntamen-

te com outros dirigen-

tes, frequentou o curso 

da Insígnia de Madeira 

em Gilwell Park – em 

Londres e tornou-se o 

Delegado do Chefe de 

Campo de Gilwell (DCC) 

em Portugal. 

Foi neste enquadra-

mento que começou a 

surgir a ideia de se fa-

zer um Campo Escola 

para o CNE e que, num 

requerimento dirigido 

Ministro das Finanças, 

no início da década de 

sessenta, o Dr. Manuel 

Faria caracterizava da 

seguinte forma: “(...) Es-

ta propriedade destina-

-se ao funcionamento 

de um CENTRO PER-

MANENTE DE FOR-

MAÇÃO DE DIRIGEN-

TES ESCUTISTAS. (...) 

O imóvel, na hipótese 

de extinção da associa-

ção, não reverteria a fa-

vor dos componentes, 

mas sim (...) para insti-

tuições de beneficência 

e ao critério do Assisten-

te Nacional (o Arcebis-

po de Braga)”.

Embora o primeiro 

curso da Insígnia de Ma-

deira tenha sido realiza-

do em Agosto de 1962, 

a que se seguiram logo 

outras atividades, a inau-

guração oficial do Cam-

po Escola teve lugar no 

dia 21 de Julho de 1963, 

com a grata presença da 

filha do instituidor da 

Fundação Calouste Gul-

benkian, todas as auto-

ridades civis, militares 

e religiosas de Braga e 

mais de um milhar de 

escutas não só de Bra-

ga, como de todo o país 

e algumas representa-

ções estrangeiras.

No sentido de dar 

resposta ao novo am-

biente social e educati-

vo, bem como aos novos 

conceitos de formação 

adotados pelo CNE, no 

Conselho Nacional de 

Ermesinde, em 1983, o 

chefe de Campo iniciou, 

nos finais dos anos oi-

tenta, um debate sobre 

a evolução do centro, 

tendo culminado com 

a apresentação de um 

projeto de ampliação e 

restruturação de alguns 

dos espaços existentes, 

da autoria do Arquite-

to Coutinho, que já as-

sinara o de 1962.

A Junta Central e a 

Junta Regional de Braga 

assinaram um protocolo 

que, repartindo as despe-

sas por estas duas estru-

turas do CNE e passando 

a gestão e administração 

do Campo Escola para a 

Junta Regional de Braga, 

permitiu, com a ajuda da 

Secretaria de Estado da 

Juventude, do Instituto 

Português da Juventu-

de, da Câmara Munici-

pal de Braga e da Junta 

de Freguesia de Fraião, 

a conclusão do Centro.

Nestes 56 anos, mi-

lhares de dirigentes vi-

veram o desafio forma-

tivo proporcionado por 

este centro de forma-

ção, mas, para além da 

formação de dirigentes, 

o Campo Escola sem-

pre serviu de base de 

acampamento, a todos 

os Agrupamentos cujos 

jovens, vindos de longe, 

dele se serviam para co-

nhecer a região ou pa-

ra partirem para outras 

aventuras, funcionando 

como um base de apoio 

na retaguarda.

O Campo Escola Nacional Calouste Gulbenkian no Escutismo
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