CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - Escutismo Católico Português
Agrupamento 73 - Carnide

MENSAGEM DA CHEFE DE AGRUPAMENTO
Caros Escuteiros e Dirigentes do 73, Familiares e Amigos:
O projecto escutista do Agrupamento 73, para todos os seus Escuteiros, está delineado para os
próximos 3 anos…
Assim, todos nós abraçaremos a Missão de seguir, mais conscientes, os Princípios do CNE.
Os princípios do CNE são:
1º O Escuta orgulha-se da sua Fé e por ela orienta toda a sua vida.
2º O Escuta é filho de Portugal e bom cidadão.
3º O dever do Escuta começa em casa.
Desta forma, o Agrupamento 73 propõe-se a promover, junto de todos os Escuteiros do Agrupamento,
uma actual interpretação e uma vivência diária dos Princípios do CNE. Para tal, em cada ano do triénio,
um dos Princípios será o Lema do Agrupamento:
 Ano escutista 2010/2011 - 1º Princípio;
 Ano escutista 2011/2012 - 2º Princípio; e
 Ano escutista 2012/2013 - 3º Princípio.
Deste modo, procurar-se-à reforçar a importância dos Princípios do CNE, através da sua animação nas
diversas actividades das Secções e do Agrupamento.
Os Objectivos para o triénio 2010-2013, são desta forma:
 Ano escutista 2010/2011 - O Escuta orgulha-se da sua Fé e por ela orienta toda a sua vida.
De acordo com o Lema para este ano escutista e com base nas competências do Chefe de
Agrupamento, o objectivo geral para 2010/2011 é fomentar a animação da fé com os Chefes de
Unidade, em colaboração com o Assistente.
“O CNE procura, através do Método Escutista, ajudar cada jovem a educar-se…
...para se tornar consciente do Ser (…) uma pessoa que assume integralmente o seu compromisso
cristão como opção de vida;
...para se tornar detentor de Saber (…) uma pessoa que procura aprofundar sempre o seu
esclarecimento na Fé;
...para se tornar preparado para Agir (…) uma pessoa que evangeliza pelo testemunho e pela partilha,
no respeito pelas convicções dos outros, contribuindo assim para a construção da paz”.
In Programa Educativo do CNE
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 Ano escutista 2011/2012 - O Escuta é filho de Portugal e bom cidadão.
De acordo com o Lema para este ano escutista, o objectivo geral para 2011/2012 é promover uma
cidadania activa e consciente através de valores como a solidariedade, o respeito pelo outro
e pela Natureza, a tolerância e a cooperação.
“O CNE procura, através do Método Escutista, ajudar cada jovem a educar-se…
...para se tornar consciente do Ser (…) uma pessoa solidária e fraterna, que promove o respeito e a
tolerância na sua relação com os outros;
...para se tornar detentor de Saber (…) uma pessoa atenta ao Mundo, no qual identifica o seu papel,
valorizando o trabalho em equipa;
...para se tornar preparado para Agir (…) uma pessoa que assume o seu papel na comunidade,
exercendo a cidadania de uma forma participativa e generosa.
In Programa Educativo do CNE
 Ano escutista 2012/2013 - O dever do Escuta começa em casa.
De acordo com o Lema para este ano escutista, o objectivo geral para 2012/2013 é a valorização
dos laços familiares.
“O CNE procura, através do Método Escutista, ajudar cada jovem a educar-se…
...para se tornar consciente do Ser (…) uma pessoa alegre, sensível e compreensiva, consciente de si
própria, das suas limitações e potencialidades;
...para se tornar detentor de Saber (…) uma pessoa que valoriza as sua emoções e afectos, vivendo-os
em equilíbrio;
...para se tornar preparado para Agir (…) uma pessoa que cultiva amizades e que vive o amor de uma
forma plena, dando disso testemunho em família”.
In Programa Educativo do CNE
O desafio está lançado…
Sempre Alerta para Servir!
Susana Fonseca Carvalhosa
Setembro de 2010

2

