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E
m 1984, o CNE pre-

parava-se para ele-

ger uma nova Junta 

Central. Apresen-

tava-se a sufrágio uma 

lista liderada pelo diri-

gente Vítor Faria a qual 

integrava, no cargo de 

secretário nacional pe-

dagógico, o então chefe 

do Núcleo de Braga, o 

dirigente Carlos Alber-

to Pereira, tendo como 

assessor o dirigente An-

tónio José Osório.

Eleita a nova Junta Cen-

tral, na Divisão Pedagó-

gica foram criados os se-

guintes departamentos: 

• I Secção - chefiado 

pela Alda Fernandes 

e Isabel Brandão, de 

Lisboa, integrando a 

Angelina Pinto, do 

Núcleo de Braga e 

a Rosário Nunes, do 

Porto;

• II Secção - chefiado 

pelo Vítor Lima, in-

tegrando o Padre Joa-

quim Vilar, ambos de 

Viana;

• III Secção - chefiado 

pelo José Pinto, inte-

grando o Frei Perdi-

gão, o Cónego Antó-

nio Macedo, o Gabriel 

Machado e o José Vi-

las Boas, do Núcleo de 

Braga, e ainda o Ma-

nuel Pinto, do Porto;

• IV Secção - chefiado 

pelo Rodrigo Amaral, 

integrando o Padre 

Abílio Mariz, o Irmão 

Carlos Garrido, todos 

de Barcelos, e o Pau-

lo Osório, de Braga;

• Formação - chefiado 

pelo João Paulo Feijó, 

de Lisboa;

• Atividades Especiais, 

com três setores: 1) es-

cutismo com porta-

dores de deficiências; 

2) escutismo maríti-

mo; 3) coeducação, 

chefiados, respetiva-

mente, por Manuel 

Domingos (Viana), Ví-

tor Encarnação (Avei-

ro) e Pedro Paupério 

(Porto),

A estes departamen-

tos pedia-se um contri-

buto para elaboração de 

Novas Propostas Educa-

tivas, dado as existen-

tes, na altura, se afigu-

rarem desatualizadas e 

não acompanharem os 

anseios e dinâmicas juve-

nis, nos termos da reso-

lução aprovada pela Jun-

ta Central, logo no início 

do seu mandato, onde se 

definia como “proposta 

educativa”:

«a concretização do mé-
todo escutista fundamen-
tal para cada uma das qua-
tro secções, de acordo com 
as características e neces-
sidades do respetivo gru-
po etário, e integrando 
entre outros os seguintes 
elementos:
a) organização da unida-

de e funcionamento es-
pecífico do Sistema de 
Patrulhas para a sec-
ção em causa;

b)  mística da. secção e no-
menclatura especifica;

c)  estrutura-padrão das 
atividades típicas da 
secção;

d)  orientação da anima-
ção e pedagogia da fé 
para a secção em causa;

e)  sistema de progres-
so preconizado para a 
secção em causa;

f)  relação educativa en-
tre o animador adulto 

e a criança ou jovem da 
secção em causa;

g)  instrumentos concre-
tos de animação (téc-
nicas de animação de 
conselhos, cerimoniais, 
rituais, etc.)»

Concluídos os traba-

lhos, passou-se à redação 

final, sendo as Propostas 

Educativas publicadas: a 

da I Secção em 1988, a da 

II Secção em 1989, a da 

III Secção em 1989 e a da 

IV Secção em 1991. Estas 

propostas educativas com 

pequenos ajustes estive-

ram em vigor até ao ano 

escutista de 2010/11, ano 

em que entrou em vigor 

o novo programa educa-

tivo, desenvolvido por 

uma Junta Central ago-

ra chefiada pelo antigo 

Secretário Nacional Pe-

dagógico e Chefe do Nú-

cleo de Braga.

As Novas Propostas 
Educativas do CNE
Por Carlos Alberto Pereira (Dirigente do CNE)

As Rochas de Conse-

lho eram reuniões or-

ganizadas pela Junta de 

Núcleo de Braga, des-

tinadas a Dirigentes de 

Alcateia. Aí eram parti-

lhadas vivências de ativi-

dades, realizadas oficinas 

de técnicas de Lobitos e 

debatidos temas relacio-

nados com a Alcateia… 

Numa dessas reuniões 

(Abril de 1981) dirigentes 

de S. Lázaro, Sé, S. Vítor 

e S. Vicente começaram 

a idealizar um acampa-

mento de intercâmbio de 

Alcateias, que veio a ser 

organizado no primeiro 

sábado de Julho.

Nesse dia, concentrá-

mo-nos no Campo Es-

cutista da Apúlia. Cada 

Alcateia montou o seu 

campo (tendas, cozinha, 

etc.), fez-se o Grande Ui-

vo e a oração e explica-

ram-se as atividades. Ca-

da bando teria de seguir 

um percurso para des-

cobrir a comunidade da 

Apúlia. Saíram do cam-

po, entoando cânticos de 

lobitos, e foram-se admi-

rando com a flora, a fau-

na, os usos e costumes 

da Apúlia. Na praia, pes-

cadores falaram-lhes da 

pesca, do mar e do peixe 

e as Varinas falaram-lhes 

da venda do peixe e ensi-

naram-lhes pregões para 

o vender. Como perten-

ciam ao grupo folclórico 

dos Sargaceiros, ensina-

ram-lhes uma dança tí-

pica. Os Lobitos tudo in-

teriorizavam e estavam 

“orgulhosos”, pois todos 

lhes elogiavam o com-

portamento e interesse 

pelas “coisas“ da Apúlia. 

Regressados ao acam-

pamento, uns ajudaram 

na preparação do jantar, 

outros organizaram os 

números para o Fogo de 

Conselho. Este iniciou-se 

com o cântico “Ao redor 

da Fogueira”, seguindo-

-se a apresentação do nú-

mero preparado por casa 

bando. Que espetáculo! 

Todos escutaram com 

atenção o relato da ati-

vidade, os pregões das 

varinas e divertiram-se 

com a dança dos Sarga-

ceiros e danças escutistas. 

O Fogo terminou com o 

cântico “O dia chegou ao 

fim”. Quase em silêncio, 

os lobitos estavam ma-

ravilhados com as bra-

sas que se iam apagan-

do, os ralos das dunas, o 

cheiro da relva e dos pi-

nheiros… com todo aque-

le ambiente tão tranqui-

lo e agradável!

Depois de um chazi-

nho, cada Alcateia diri-

giu-se para as suas ten-

das e o campo ficou em 

silêncio. Na minha ten-

da ficaram duas dirigen-

tes de S. Vicente. A meio 

da noite uma dirigen-

te levantou-se para ir à 

casa de banho, mas tão 

depressa abriu a tenda 

como recuou, acordan-

do-nos. Assustada disse: 

- Está ali alguém a me-

xer, reparai! Espreitámos 

pela janela de rede e vi-

mos um vulto que me-

xia atrás de um pinheiro. 

Não queríamos acordar 

o acampamento e pas-

sámos o resto da noite 

acordadas, em vigia. Lo-

go que clareou consta-

támos que o vulto não 

passava de um kispo que 

alguém pendurara num 

pinheiro e com o vento 

gesticulava! Como nos ri-

Peripécia num Acampamento de Lobitos
por Angelina Ribeiro Pinto (Dirigente do CNE)

mos! Ao sinal de alvora-

da todos se prepararam 

para mais um dia reple-

to de atividades. A Meio 

da tarde o Sr. Padre Ma-

cedo, Assistente de Nú-

cleo, celebrou a Euca-

ristia. O Acampamento 

terminou com uma breve 

avaliação. Todos os Lobi-

tos gostaram da ativida-

de de intercâmbio e dis-

seram que gostariam de 

a repetir. 

Também as dirigen-

tes elogiaram a atividade 

partilhada, mas da nos-

sa “noite branca” nin-

guém ficou a saber… Ain-

da hoje, passados trinta e 

sete anos, nos rimos da 

peripécia!
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