
Nos teus Pensamentos e Comportamentos
Um Lobito tenta sempre ser verdadeiro e bom, está pronto para ajudar 
os outros, é alegre, etc. A Lei e as Máximas do Lobito ajudam-te a seres 
melhor e, se as cumprires, todos vão ver que és um bom Lobito e que 
podem confiar em ti! 
Não conheces a Lei e as Máximas? Estão mesmo aqui: 

Lei do Lobito
1. O Lobito escuta «Áquêlá»
2. O Lobito não se escuta a si próprio

Máximas do Lobito
1. O Lobito pensa primeiro no seu semelhante
2. O Lobito sabe ver e ouvir
3. O Lobito é asseado
4. O Lobito é verdadeiro
5. O Lobito é alegre

Para mostrares a toda a gente que és um Lobito a sério e que vais 
cumprir a Lei e as Máximas, deves fazer a tua Promessa de Lobito. Mas 
olha que a Promessa é uma coisa séria: tu vais prometer, em frente às 
pessoas do teu Agrupamento, da tua Família e Paróquia, ser um Lobito 
cada vez melhor! Na Promessa,vais receber uma insígnia com a cabeça 
de um lobo para pores no bolso da tua camisa e vais dizer isto:

Promessa
Prometo, da melhor vontade:
- Ser amigo de Jesus, amando os outros;
- Respeitar a Lei da Alcateia;
- Praticar diariamente uma boa acção.

Ser LOBITO...Ser 
LOBITO...

Ser 
LOBITO...

No Bando
Cada Lobito pertence a um Bando, que 
tem o nome de uma cor do pêlo dos lo-
bos: branco, preto, cinzento, castanho 
ou ruivo. Na Alcateia pode haver de dois 
até cinco Bandos, que são identificados 
por uma bandeirola da sua cor. 
Dentro do teu Bando, és chamado – as-
sim como todos os outros Lobitos – a ter 
um cargo ou uma tarefa pela qual és res-
ponsável e que deves cumprir bem, obede-
cendo às orientações do teu Guia.

Na Família, na Escola, na Rua…
Ser Lobito é cumprires – da melhor vontade – aquilo que prometeste, 
procurando sempre imitar o exemplo do Menino Jesus.
Para isso, deves ser asseado, alegre, verdadeiro e digno de confiança, 
estando sempre atento e pronto para ajudar quem precisa. O teu desa-
fio é seres um Lobito bom, amigo de todos.
Desafiamos-te a criares o hábito de praticar diariamente uma boa-acção. 
Tem em atenção que fazeres uma boa-acção não é cumprires os teus 
deveres: isso são deveres, deves cumpri-los! Praticar uma boa-acção 
é fazer algo mais, uma coisa que tu sabes que vai ajudar ou satisfazer 
alguém. Estás pronto para isso? 

No Mundo
Ser Lobito é fazer parte, com os Escuteiros mais velhos, de um grande 
grupo, com cerca de 28 milhões de Escuteiros espalhados pelo mundo. 
É fazer parte de um movimento por onde já passaram muitas pessoas de 
todo o mundo, de muitas culturas e religiões. Em Portugal, somos perto 
de 80 mil Escuteiros! Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português
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Olá! Acabaste de chegar aos Lobitos… 

Bem-vindo à Selva!

À Selva?!? Sim, à Selva, pois os Lobitos vivem 

em Alcateia, na Selva!

Mas não tenhas receio! A selva não é assustadora, 

tens é de aprender as suas leis e costumes; e Áquêlá, 

o velho lobo que chefia a Alcateia, estará sempre a 

teu lado para te apoiar .

Aqui vais aprender um pouco do que é ser Lobito. 

São apenas algumas informações e dicas para te 

orientares, pois será nas actividades e com os teus 

amigos Lobitos – e também com os ou-

tros Escuteiros mais velhos – que 

melhor aprenderás o que é ser  

Lobito... E, olha, vais ver que vais 

gostar!

AS HISTÓrIAS DA ALCATeIA

Como Lobito, tu vais fazer parte de um grupo maior, chamado Alca-
teia. E vais ouvir falar muito da história de Máugli , um menino que 
os lobos acolheram e criaram, conforme descreve o ‘Livro da Selva’, 
escrito há mais de cem anos por um senhor inglês 
chamado Rudyard Kipling.
Máugli era um menino como tu que 
vivia com os seus irmãos lobos e 
era ajudado pelo chefe da Alcateia – 
Áquêlá – e por outros animais: uma 
pantera negra chamada Bàguirà, 
um urso sábio chamado 
Balu, etc.
Na Selva, Máugli teve 
muitas aventuras e 
divertiu-se e aprendeu 
muito!
Outra história de que 
vais ouvir falar é a de São 
Francisco de Assis, um santo 
muito amigo dos pobres e dos 
animais. Com ele, vais aprender 
a ser cada vez melhor e a res-
peitares toda a Natureza!



SAUDAÇÃO e DIVISA DO LOBITO UNIFOrMe

Sendo Lobito, tens uma Divisa, isto 
é, uma frase que diz como é que tu 
vives e fazes as coisas, que ser-
ve para te lembrar sempre como 
te deves comportar… A Divisa do 
Lobito é:

Da Melhor Vontade
A divisa diz-se sempre que fa-
zes a saudação, por exemplo. 
Sabes qual é a saudação? 

A saudação é uma forma de re-
conhecimento e de cumprimento entre os Lobitos, 
sendo também uma forma de homenagem (à bandeira, por exemplo).

A saudação dos Lobitos faz-se com a mão direita, colocando os dedos 
indicador e médio esticados, a formar um V, o que representa as ore-
lhas de um lobo quando está com atenção, e também os dois artigos 
da Lei do Lobito. A posição do polegar sobre o anelar e o mindinho tem 
como significado ‘o mais forte protege sempre o mais fraco’. 

Os outros Escuteiros mais velhos têm uma saudação parecida, mas 
esticam três dedos (como as três pontas da Flor-de-Lis, recordando os 
três Princípios do Escutismo) e não apenas dois.

Ao cumprimentarem-se, dois Lobitos ou Escuteiros fazem-no com a 
mão esquerda, entrelaçando os dedos mindinhos.

Estes sinais são reconhecidos em todo o mundo. Assim, onde quer que 
vás haverá um Lobito ou um Escuteiro que te saúda ou responde com 
este sinal.

Um dos elementos que distingue um Lobito é o seu uniforme.

Ele não serve para seres diferente ou te «pavoneares»: serve para 
te identificar como alguém que fez uma Promessa e que está sempre 
pronto a fazer tudo ‘Da Melhor Vontade’. É uma responsabilidade!

O teu uniforme é constituído pela camisa bege, pelos calções (ou 
calças, saia ou saia-calça) azul-escuros com o cinto oficial, pelo 
lenço e pela cobertura da cabeça (boina ou boné, consoante os 
Agrupamentos e as ocasiões). No caso dos Escuteiros Marítimos, 
a camisa é azul escura.

Na camisa usas vários distintivos e insígnias que mostram, por exem-
plo, que já fizeste a promessa e que pertences a um bando e a um 
Agrupamento. Elas também indicam o progresso que já fizeste na 
Alcateia ou se já foste a alguma actividade, como um acampamen-
to, etc. Sempre que usares calções, saia, terás de usar igualmente 
meias azuis escuras com jarreteiras amarelas (no caso dos maríti-
mos são meias brancas com 
jarreteiras azuis). Os sapatos 
deverão ser sempre pretos ou 
castanho-escuros.

O teu lenço é amarelo de-
bruado a branco (ou azul de-
bruado a amarelo, se fores 
Lobito Marítimo). Na parte 
de trás do lenço usas o dis-
tintivo da tua Região.

Para  te ajudar a ser melhor, para além de São Francisco podes contar 
também com o Menino Jesus. Há uma oração que é só dos Lobitos e, 
através dela, podes conversar diariamente com Jesus, o teu melhor 
Amigo. Com Ele podes sempre falar e aprender.

De manhã e ao deitar, antes das refeições, em tantas ocasiões, só 
ou em Bando, ou mesmo em Alcateia, não te esqueças do teu maior  
Amigo!

Oração do Lobito
Divino Menino Jesus,

nós Vos oferecemos inteiramente o nosso coração.

Enchei-o das Vossas virtudes

e ensinai-nos a imitar-vos.

Nós queremos seguir o Vosso exemplo,

com toda a nossa boa vontade,

para assim, com a ajuda de Maria,

nossa doce Mãe,

crescermos em graça e em idade.

Ámen.

OrAÇÃO DO LOBITO O TeU AGrUPAMeNTO

O teu Agrupamento (já sabes o 
número e Patrono?), isto é, o teu 
grupo de Escuteiros, está ligado a 
uma Paróquia, fazendo parte da 
Igreja.

No Agrupamento, os Escutei-
ros organizam-se por Sec-
ções, consoante as idades. 
Assim, temos os Lobitos (6-10 
anos) que vivem na Alcateia 
(I Secção), os Exploradores 
(10-14 anos) que vivem na 

Expedição (II Secção), os Pioneiros (14-18 anos) que 
vivem na Comunidade (III Secção) e os Caminheiros (18-22 anos) 
que vivem no Clã (IV Secção). Acima dos 22 anos, temos os Dirigen-
tes e os Caminheiros ou outros candidatos que se estão a preparar 
para serem Dirigentes. Sabes que o teu Agrupamento tem um chefe 
responsável por todos os escuteiros? É o chefe de Agrupamento! 
Sabes quem é?

É natural que com o tempo vás conhecendo também todos os outros 
chefes que te vão acompanhar. Eles estão lá para te ajudar a seres 
Lobito e a cresceres como pessoa .

Alguns Agrupamentos são Agrupamentos de Escuteiros Marítimos, 
dedicando-se de uma forma especial a actividades nos rios e no 
mar. 

O COrPO NACIONAL De eSCUTAS

O Agrupamento de Escuteiros a que agora pertences faz parte de uma 
associação muito maior. É o Corpo Nacional de Escutas – Escutismo 
Católico Português, fundado em 1923, e que conta com quase 70 mil 
associados, jovens e adultos, distribuídos por todo o território nacional, 
em cerca de 1.000 Agrupamentos. É a maior associação juvenil em 
Portugal.

O CNE é um Movimento da Igreja Católica, sem 
fins lucrativos e de utilidade pública. Foi fun-
dado em Braga, a 27 de Maio de 1923, pelo 
Arcebispo de Braga, D. Manuel Vieira de 
Matos, e pelo seu secretário, Monsenhor 
Avelino Gonçalves.

O CNE tem um desenho próprio, a que 
chamamos insígnia, que identifica todos os 
Escuteiros. Ela tem uma Flor-de-Lis e uma 
Cruz e por baixo está a palavra “Alerta”.  

O eSCUTISMO NO MUNDO

Mais de 300 milhões de pessoas 
já foram Escuteiras, desde que o 
Escutismo foi fundado, em 1907, 
por Lord Baden-Powell of Gilwell, 
afectuosamente conhecido em 
todo o mundo como BP. O Lobi-
tismo, para os rapazes e rapari-
gas mais novos, foi criado pou-
cos anos depois também por BP, 
com a ajuda de Vera Barclay.

Em Portugal, para além do 
CNE, o Escutismo está presen-
te pela Associação dos Escoteiros 
de Portugal (AEP), fundada em 1913.

Existe ainda um outro movi-
mento, fundado igualmente 
por BP, mas apenas para 
raparigas: as Guias. Em 
Portugal, o Guidismo está 
presente pela Associação 
Guias de Portugal.


