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NOTA DE ABERTURA
Um sacrifício voluntário
Em Portugal, manda a tradição que os meses
de Julho e Agosto sejam geralmente consagrados às férias dos cidadãos activos. As escolas
encerram, diminuem as actividades laborais e
as famílias procuram, no bulício das praias ou
na serenidade dos campos recarregar energias
para mais um ano de desempenho profissional, sempre mais exigente, sempre mais difícil.
Por oposição ao que fica dito, os Grupos de
escoteiros não param, antes intensificam as
suas actividades, preparando programas mais
intensos, aproveitando as disponibilidades
escolares dos jovens para lhes proporcionarem
actividades mais prolongadas e, por isso, mais
conseguidas nas finalidades pedagógicas e de
aprendizagem que envolvem a prática do escotismo.
Mas para que isso seja alcançado exigem de
si mesmos os chefes dos grupos e seus
auxiliares uma maior dádiva do seu tempo,
sacrificando voluntariamente parte das suas
férias, aumentando as suas preocupações e
responsabilidade, para receberem, em troca,
unicamente a satisfação do dever cumprido,
em nome de um ideal que os anima, traduzida
na prática pela alegria de algumas centenas de
crianças, que vêem concretizados os seus
horizontes de sonho e aventura.
Como paga de todo este esforço, os dirigentes escotistas esperam apenas a consideração
dos pais e o reconhecimento de uma sociedade
já pouco habituada à humildade de tais gestos
voluntários.
(MarianoGarcia)

DISCURSODIRECTO
A CRIATIVIDADE DOS AFRICANOS
Porque razão as civilizações mais remotas e conhecidas surgiram nos vales dos grandes rios, como no
Próximo Oriente e na Mesopotâmia, e não na
Europa Setentrional ou na África ao sul do Saará?
Por uma razão simples: esses imensos vales garantiam a irrigação e a renovação do solo e a região
era atravessada por grandes vias de navegação
(Nilo, Mar Vermelho, Eufrates e Golfo Pérsico) em
ligação com o oceano.
Nas imensas e ricas planícies africanas a necessidade de fixação das populações não se fazia sentir. Os
habitantes não armazenavam alimentos, consumiam-nos. E quando a caça escasseava mudavam
de lugar.
Mesmo mais tarde, já na Idade dos Metais, quando
a população crescia além do que era considerado
suportável, o fenómeno repetia-se: da tribo regional
separava-se uma subtribo que, como um enxame,
partia em busca de novas terras.
A sul do Saará, grupos familiares percorriam, em
movimento inquieto, territórios imensos, procurando água e pastagens. Estes povos migratórios raramente tiveram de enfrentar as crises que promoveram as transformações sociais em terras mais
pequenas e densamente povoadas. Mas foram
pioneiros: cultivaram onde ninguém antes tinha
cultivado; exploraram minas e tornaram-se peritos
na arte de irrigar o solo. Construíram assim sistemas sociais diferentes e funcionais, adaptados à sua
maneira de ser e de estar, transformando tudo o
que aprendiam com grupos sociais mais evoluídos,
acrescentando, adaptando e inventando.
São assim os povos africanos. Durante séculos,
muito antes de se fixarem nas cidades costeiras,
construíram uma dinâmica muito própria de crescimento e mudança. Por isso a sua adaptação aos
novos tempos e às novas realidades, apesar da
complexidade dos tempos modernos, também será
alcançada.

António Homem de Gouveia
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NOTICIAS…
PRESENÇA DA FAEP NO 95º. ANIVERSÁRIO
DA ASSOCIAÇÃO DOS ESCOTEIROS DE

A NOSSA FRATERNAL
MARCOU MAIS UMA VEZ
PRESENÇA NUMA
IMPORTANTE JORNADA DO
ESCOTISMO ADULTO

PORTUGAL
O dia 6 de Setembro, data do 95º. Aniversário da
fundação da A.E.P., foi comemorado com uma Festa
Escotista, que teve lugar no Parque de Escotismo da
Costa da Caparica. Festa de actividades múltiplas,
privilegiou o treino e o convívio entre os escoteiros
e dirigentes dos vários grupos presentes, uma vez
que as acções para que todos foram solicitados
eram diversas e atraentes, desde os ateliers de
artes ou construções até às palestras e debates,
passando pelos jogos tradicionais escotistas ou a
aprendizagem de instrumentos musicais.
A convite da Chefia Nacional, a FAEP esteve
presente para falar da história do escotismo em
Portu-gal, tendo usado da palavra, para o efeito, os
com-panheiros Mariano Garcia, Rui Macedo, Homem
de Gouveia e Rafael Baudouin.
Teve igualmente muito interesse a palestra do
companheiro Carlos Ongallo, presidente da Asociación Scout de Sant Yago, que se deslocou propositadamente de Cáceres para nos falar sobre o
escotismo em Espanha.
J.Constantino

O início da actividade com o hastear da Bandeira Nacional

O escoteiro chefe nacional ladeado de elementos da FAEP

Carlos Ongallo dialogando com uma assistência interessada

A 25.ª Conferência Mundial da International Scout
and Guide Fellowship (ISGF), subordinada ao tema
“Juntos por um Mundo melhor”, teve lugar na Universidade de Viena, Áustria, entre os dias 21 a 25 de
Agosto.
A cerimónia festiva que antecedeu a Conferência,
decorreu com grande brilho, com a presença de uma
fanfarra dos escoteiros de Viena, que sublinhava, ao
som das trombetas, a entrada das bandeiras dos
países representados. Em seguida, uma pequena
orquestra de câmara interpretou obras de famosos
compositores austríacos e um grupo de baile dançou
algumas valsas, contagiando a enorme assistência,
que aplaudiu entusiasmada.
A conferência foi aberta pela presidente do Comité
Mundial da ISGF, Martine Lévy, que se dirigiu aos
mais de cento e cinquenta delegados e quase trezentos observadores, que representavam os 47
países presentes ou representados, para lhes dar as
boas vindas e pôr à aprovação o regimento da
assembleia, bem como a respectiva presidência e
comité de resoluções.
Foram designados Alfred Partsch (Áustria) e Carole
Bowen (UK), para presidente e vice-presidente, respectivamente. O comité de resoluções ficou constituído por: Gjermund Austvik (Suécia), Jean-François
Levy (França) e Ahmed Benmansour (Tunísia). Da
delegação portuguesa, representada por dois elementos de cada uma das Associações Nacionais de
Antigos Escoteiros e Guias (a FAEP, a FNA e a AAG),
fizeram parte Mariano Garcia (NP rep.), José Ribeiro
(IS), Midá Rodrigues, Rui Macedo, Fernando Alves e
Ana Rodrigues.
A conferência aprovou como membros titulares da
ISGF a Jordânia, a República Democrática do Congo,
o Bahrein e o Gana. A Argentina tinha também apresentado a sua candidatura como membro titular, não
podendo contudo ser aceite, por não ter sido recebida a aprovação das associações escoteira e guidista
da Argentina.
A conferência decidiu também aceitar como membro
associado a Costa do Marfim.
Os trabalhos decorreram em bom ritmo, tendo sido
aprovados: por unanimidade, o Relatório Trienal do
Comité Mundial e o Relatório Financeiro, com três
abstenções.
Continua na pág. 6
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NOTICIAS…
Inauguração do “Núcleo FAEP” de Setúbal
No passado dia 26 de Julho, numa cerimónia luzidia e cheia de dignidade, realizada no Salão Nobre da C. M. de
Setúbal, teve lugar a cerimónia da Investidura dos membros do Núcleo local da FAEP e Posse da respectiva
Comissão Coordenadora, constituída pelos companheiros Paulino Lopes, Feliciano Parra e Pedro Manuel
Rodrigues.
Ao acto presidiu a Presidente da Câmara Municipal Dr.ª Maria das Dores Meira, que teve palavras de muito
apreço para a obra da A.E.P. em Setúbal, manifestando a sua admiração pelo Movimento escoteiro.
Antecedendo a cerimónia o escoteiro chefe José Miguel Nogueira fez uma resumida apresentação do seu estudo,
enquanto sociólogo, referente aos jovens do Bairro da Bela Vista, em Setúbal.

Os discursos da Senhora Presidente da Câmara, do Presidente da FAEP e do Coordenador do Núcleo de Setúbal

A Sr.ª. Presidente entrega a Paulino
Lopes a bandeira do novo Núcleo

Os elementos da equipa Coordenadora
ouvem a leitura do Auto de Posse

EDITORIAL
A NOSSA RESPONSABILIDADE
O mundo financeiro está em crise, apregoa-nos a
comunicação social, lembrando a cada cidadão que,
mesmo não sendo um investidor, por ínfimos que sejam
os seus rendimentos, mínimos que sejam os seus
haveres, difícil que seja o sustento de sua família, terá
de vir a pagar a súbita quebra dos lucros fabulosos e
fraudulentos que certos sectores geram entre si,
comportando-se como se o mundo fosse apenas um
imenso mercado.
Não adianta o que pensemos do assunto. Os grandes
senhores do dinheiro estão preocupados, não com a
fome de milhões de seres por este planeta, não com as
graves agressões que a Natureza suporta diariamente e
que geram catástrofes que dizimam milhões de seres,
mas com a diminuição dos seus lucros.
Esta crise domina o mundo e põe em evidência uma
outra crise, mais real e mais profunda, que vai

José Miguel Nogueira numa fase da
apresentação do seu brilhante estudo

corroendo as civilizações e as relações entre os povos: a
crise dos valores morais e éticos que a “lei” do dinheiro
procura sufocar. Países, governantes, homens de estado e
de negócios, em busca do enriquecimento fácil, reduzem
os valores humanos a meros resultados contabilísticos que
em nada ajudam ao relacionamento dos cidadãos nem ao
desenvolvimento dos povos mais carenciados.
É preciso, é urgente modificar o pensamento dominante e
desenvolver nas pessoas sentimentos de convivência social, de entre ajuda, de compreensão e amizade, conduzindo as sociedades pelos caminhos da paz, da justiça e do
amor ao próximo, única forma de atingirmos um universo
equilibrado e digno, onde todos os seres atinjam a sua
liberdade e dignidade numa vida que valha ser vivida.
O Movimento Escotista assenta num conjunto de valores e
de ideais que formam os jovens para a cidadania e os que
o praticam sentem como é possível atingir esses objectivos
quando há empenhamento e lealdade.
Dirigentes e escoteiros adultos não podem alienar tal
responsabilidade, mobilizando-se perante a ignorância,
divulgando a mensagem do Escotismo, afirmando e
praticando propósitos de solidariedade e respeito pelo
semelhante que elevem e dignifiquem a vida das
sociedades humanas.
M.G.
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É esta a história do Grupo de scouts de Macau. Com o
regresso a Lisboa do seu fundador o grupo rapidamente desapareceu. Não passou pois de uma tentativa, cujo mérito cabe inteiramente ao seu fundador,
que revelou perfeita compreensão do método, de tal
forma que, logo que chegou a Lisboa, se envolveu na
fundação daquele que viria a ser o 2º Grupo da A.E.P.
Reflexões

Da nossa história…
PERCURSORES DO ESCOTISMO
EM PORTUGAL (2)
O “ANTE PRIMEIRO” GRUPO DE MACAU
A primeira tentativa de organizar um grupo de
“scouts” em território de administração portuguesa
ocorreu em Macau, em 1911, por iniciativa do então
tenente Álvaro de Melo Machado, governador da
colónia. É o próprio fundador do grupo que nos conta
como isso aconteceu: “Quando estava em Macau,
eu sabia pouco de inglês. Todavia, tinha
necessidade
de
aumentar
os
meus
conhecimentos, porque estávamos em contacto
permanente com as autoridades de Hong Kong.
Arranjei, por isso, um jovem inglês – Mr.
Nightingale – que ia todos os dias conversar
comigo nessa língua, porque eu não tinha tempo
de estudar gramática. Durante essas conversas,
o
rapaz
falou-me,
com
entusiasmo,
no
movimento dos boy scouts. Como eu mostrasse
curiosidade por essa organização, arranjou-me
um manual escotista, o Scouting for Boys. Acheio muito interessante e lembrei-me de me servir
do método para tentar modificar a mentalidade
dos jovens portugueses.
Foi assim que fundei o movimento escotista em
Macau, com a ajuda de dois rapazes, um dos
quais tenente de infantaria, o Ernesto Torre do
Vale, que foi precioso auxiliar.
Como eu era o governador de Macau, protegia
muito os rapazes. Pessoa que ali caía, dizia-lhe
logo: - Você tem de me ajudar nos escoteiros!
Arranjei-lhes material, barracas e outras coisas.
Os rapazes faziam o policiamento do campo de
ténis. Em troca, oferecíamos-lhes chá.”
Noutra oportunidade, referiu Melo Machado que,
graças à colaboração referida, do professor de inglês
Nightingale e de Miss Campbell, filha do comissário da
alfândega chinesa, foram constituídas duas patrulhas
de escoteiras e duas de escoteiros que, rapidamente
uniformizadas, iniciaram os seus exercícios e prática
de acampamento com grande entusiasmo. E
acrescenta:
“E foi assim que, desde o primeiro momento, se
começou a traduzir, a adaptar e imprimir o
Scouting for Boys. Saí de Macau quando apenas
algumas
folhas
deste
trabalho
estavam
impressas e com elas vim para Lisboa, para
tentar de novo, já na Associação dos Escoteiros
de Portugal, a publicação do manual do
escotismo português. Mais algumas folhas
impressas e outra vez essa publicação emperrou, com a minha partida para Lourenço
Marques, em 1914.”

Há, no entanto, sérias dúvidas se o grupo de Macau
teria sido de facto o primeiro fundado em território
português.
Frank Giles, chefe fundador do 1º Grupo da A.E.P.
dizia, logo nos primeiros tempos do seu grupo, que em
Coimbra e no Porto também existiam scouts.
Confirma-se, portanto, que em 1912 já havia scouts
nessas cidades. Há quanto tempo?
Também os antigos escoteiros do Algarve reclamaram
para Olhão a prioridade da fundação do Escotismo,
numa iniciativa de Amâncio Salgueiro Jr., que alegam
ter sido anterior à de Macau.
Uma coisa é certa, os grupos n.ºs 1, 2 e 3 foram os
fundadores da A.E.P. e constituíram o núcleo de
onde irradiou o Movimento, mas reconhece-se que
simultaneamente eram criados grupos de scouts
noutros pontos do País.
(extraído de História dos Escoteiros de Portugal, de Eduardo Ribeiro –
Cap.IV)

Grão a grão…
Vamos reactivar o BANCO DE SELOS
Recuperando uma velha tradição da Fraternal, a
que dedicava especial carinho o nosso saudoso
companheiro Ernesto Clímaco do Nascimento,
vamos reactivar a recolha de selos usados, com
destino ao Banco de Selos da ISGF.
Não custa colaborar! Todos os selos que
encontre lá por casa, no escritório, na repartição,
podem
ser-nos
enviados,
para
serem
encaminhados para a ISGF.

Faça uma boa acção, enviando-nos selos…

CONVITE
A Fraternal promove no dia 15 de Novembro
(sábado), pelas 12,30 h., um almoço de convívio,
após o qual será relatada a nossa participação na
25.ª Conferência Mundial da ISGF e comentados
os documentos ali aprovados.
Os companheiros interessados deverão contactar
pelo tel. 213477025 ou faep.nacional@gmail.com
Custo da refeição: 12 euros.
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A Câmara de Setúbal conferiu à AEP a
Medalha de Ouro da Cidade
No dia 15 de Setembro - dia da Cidade e de Bocage,
a Associação dos Escoteiros de Portugal recebeu da
Câmara Municipal de Setúbal, a medalha de honra da
cidade, de mérito associativo, em
"reconhecimento
do
contributo
da
A.E.P.
no
desenvolvimento dos jovens, de forma livre,
educativa e voluntária e incutindo valores
essenciais à nossa sociedade".
Em cerimónia realizada nos Paços do Concelho, com
boa assistência de individualidades, autarcas do
concelho e muito público, foi evidenciado o excelente
trabalho desenvolvido pelos escoteiros naquele
Concelho, salientado o facto de a AEP ser a
associação juvenil e escotista mais antiga em
Portugal e explicados os seus Ideais e Objectivos e a
particularidade de ser uma associação apartidária,
interconfessional e aberta a todos…
Em representação da AEP, a medalha foi recebida
pelo Escoteiro Chefe Regional, Paulino Lopes, que se
escusou a que lhe fosse colocada ao pescoço,
referindo que esta medalha não era sua, mas sim de
todos os dirigentes que ao longo de 95 anos têm
lutado por cumprir os ideais de Baden-Powell, acreditando que através da educação será possível termos uma sociedade melhor, afirmando, ainda, que a
AEP vai continuar a cumprir o lema dos seus
fundadores: “servir a juventude”.

MEMORIAL A BADEN-POWELL

EM SETÚBAL

A Presidente da Câmara Municipal e o Chefe Regional de Setúbal
pronunciam os seus discursos frente ao Monumento e aos
escoteiros alinhados em guarda de honra
No dia 20 de Setembro, os escoteiros da Região de
Setúbal, acompanhados de uma delegação da FAEP,
entidades oficiais e bastante público, assistiram, no Parque
Verde da Bela Vista, à inauguração do Monumento ao
Escoteiro, evocativo da memória do Fundador, no
Centenário do nascimento do Escotismo e dos 95 anos da
Associação dos Escoteiros de Portugal.
O autor daquela inspirada obra é o escoteiro chefe Miranda
Brito, que foi saudado com os tradicionais gritos de júbilo
pelos escoteiros presentes.

A Senhora Presidente descerrando a placa comemorativa e
o discurso de agradecimento de Paulino Lopes

O Chefe Regional de Setúbal recebendo a Medalha de
Ouro da Cidade, conferida à AEP

Miranda Brito
autor do monumento
A Fraternal saúda efusivamente o artista, pela
qualidade e oportunidade da sua valiosa obra e
agradece ao companheiro José Miranda Brito a
sua significativa contribuição, a par do
esforçado trabalho que desenvolve em prol do
Escotismo em Setúbal.

A guarda de honra dos escoteiros ao monumento

“O monumento de homenagem a Baden Powell,
fundador do movimento escoteiro, é uma digna
lembrança do homem que, volvidos tantos anos, ainda
motiva e inspira os jovens, em tantos países do mundo,
a procurarem conhecer melhor as riquezas naturais,
para que todos nós, mais perfeitamente as possamos
respeitar e proteger como precisam e merecem.
Felicito-vos por não deixarem esmorecer nunca o ideal
em que se cimenta a vossa especial maneira de utilizar
os tempos livres na grata fruição da Natureza e na
construção dos laços interpessoais de amizade, companheirismo e fraternidade que são força e alento para
a vida inteira”. (Presidente da C.M. de Setúbal)
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continua da pág. 2
A conferência elegeu [por escrutínio secreto] quatro
novos membros do Comité mundial, a saber:
Mohamed Ajaj Muftah da Líbia, Bensaid Abdelaziz de
Marrocos, Paul Lokossou do Benin e Harald
Kesselhem da Alemanha.
No último dia da conferência, o Comité Mundial fez
conhecer que tinha eleito como presidente e vicepresidente respectivamente, Brett Grant da Austrália
e Anne Dupont da Bélgica.
A Conferência despediu-se dos membros que
terminaram o seu mandato no Comité Mundial Martine Lévy, Bjorg Walstad, Nejib Gharbi, Leny
Doelman, Abdesslam Benmoussa e Suresh Lalwani com calorosos aplausos de agradecimentos pelo
trabalho que realizaram.
Ao dar posse aos novos membros do Comité, Martine
Levy, sublinhou que pela primeira vez o presidente
não é um europeu e que também pela primeira vez o
Comité Mundial é constituído por membros dos cinco
continentes.
Objecto de várias intervenções e análises atentas dos
delegados, as propostas de alterações aos Estatutos
e ao Regulamento Geral da ISGF foram, também,

aprovadas. A estes documentos nos referiremos em
próximo boletim.
Depois de debatido em demoradas reuniões
sectoriais, a Conferência aprovou o Plano de Acção
2008/2011, documento importantíssimo para o
desenvolvimento das Associações Nacionais (NSGF)
de Escoteiros Adultos e da ISGF, sobre o qual nos
iremos debruçar, também, em próximos boletins.
Luc Panissod, secretário-geral da Organização
Mundial do Movimento Escotista (OMME) falou da
sua associação e dos projectos de cooperação com a
ISGF passados, presentes e futuros.
Lisbeth Lijnzaad, membro do comité mundial da
Associação Mundial das Guias e Escoteiras
(WAGGGS) falou e sublinhou a importância do
suporte da ISGF à WAGGGS.
O Movimento Adulto Escoteiro Católico Italiano
(MASCI) apresentou a sua candidatura para a
realização da 26.ª Conferência mundial, a realizar na
província da Lombardia [norte da Itália] em 2011,
que foi aceite por unanimidade pela Conferência.
No período denominado Tempos de Acção, a
Associação das Antigas Guias (AAG) apresentou um
interessante trabalho sobre o apoio que está a dar
ao desenvolvimento do Guidismo em Cabo Verde.
No período de informação sobre acontecimentos
futuros a Fraternidade Nuno Alvares (FNA) convidou
os participantes para a seu 6.º acampamento
nacional e 2.º jamboree nacional para adultos a
realizar em Sintra de 30 de Julho a 2 de Agosto.
Rui Macedo

IMAGENS DA CONFERÊNCIA MUNDIAL

A alegria, a arte e a beleza marcam o início da Conferência Mundial em Viena

M. Levy e A. Partsch dão início à Conferência

momento de pausa e convívio

vista parcial dos delegados presentes

o folclore dos países

M. Levy saúda o novo Comité Mundial

zona de mercado livre

