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 O  
 Companheiro 

Jornal digital da FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL N.º 70 - Setembro / Outubro 2018 
Diretor:Mariano Garcia  

                

          … UM AMIGO ESPECIAL 
 

 

MORREU O CHEFE JOSÉ MARIA NOBRE SANTOS    NOTA DE ABERTURA 

Perdi um amigo... 

Na fase adiantada da vida em que me encontro, 

perder amigos é, infelizmente, comum. Mas este 

era muito especial. Encontrei-o, era eu quase crian-

ça e ele já cultor firme de ideais e princípios que 

alguns se esforçam por oferecer e ensinar ao se-

melhante, com o objectivo de tornar o mundo me-

lhor e as pessoas mais felizes. 

Com ele e seus pares, cujas memórias igualmente 

venero, aprendi os valores do Escotismo, seus prin-

cípios e regras, que me ajudaram a crescer e viver 

de um modo que veio a ser a minha “forma de es-

tar na vida”, nesta permanente busca de conhecer-

me e aos outros, procurando ser melhor para me-

recer a vida e servir o próximo. 

Da admiração da criança, passei pela aprendiza-

gem do adulto, fixando-me na solidariedade do 

companheiro e, ele sempre lá estava, com a sua 

palavra serena e amiga, com a sugestão apropria-

da, com a firmeza das suas convicções, ensinando 

sempre, procurando fazer melhor, sempre melhor, 

cada tarefa que nos dignificava, sem exigência, 

sem alarde, sem protagonismo. 

Foram muitas as jornadas que fizemos juntos, mui-

tos os projectos que concretizamos muitas as 

ideias que cruzamos e debatemos, multiplicando 

acordos e desacordos, procurando caminhos, em 

que ele, cidadão simples e dirigente distinto, se 

evidenciou servindo os outros e as causas nobres 

em que acreditava, em que eu também acredito, 

enfrentando as dificuldades com um sorriso e a 

certeza de que nada era impossível e que ao 

servirmos os outros nos tornávamos melhores e 

mais fortes. 

Morreu o Escoteiro-Chefe Nobre Santos e eu perdi 

um amigo… mas este era mesmo especia! 

   Mariano Garcia 
 

 

 No número anterior deste jornal comemoramos, 
com imensa satisfação o Centenário do Chefe Jo-
sé Maria Nobre Santos, não nos passando sequer 
pela cabeça que, logo neste número seguinte, a-
nunciaríamos a sua partida para o “Eterno Acam-
pamento”, que ocorreu no dia 4 de Setembro. 

 
José Maria Nobre Santos, um dos mais prestigia-
dos dirigentes do Escotismo em Portugal, nasceu 
en Loulé em 1918, entrou para o Escotismo aos 
13 anos, no Grupo n.º 13, instalado na Sociedade 
de Geografia, em Lisboa. Estudioso e atento, con-
ciliou a sua vida de estudante com as actividades 
escotistas a que se dedicou com muito entusias-
mo, tal como com a sua vida de profissional com-
petente e chefe de família exemplar. 
Vindo a formar-se em engenharia, fez carreira no 
Ministério do Ambiente, onde foi Director, super-
visionando e controlando a qualidade do Am-
biente, das águas e dos esgotos. 
Atento aos problemas dos jovens, também lec-
cionou, naquela área na Universidade Nova de 
Lisboa.   
No Escotismo desempenhou vários cargos de 
chefia, primeiro no seu Grupo e mais tarde na 
Associação dos Escoteiros de Portugal. (cont. pág. 11) 
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 Oferta de tendas  

 

       ao Grupo 206,  

 

    da Bela Vista 

Núcleo de Setúbal 
 No dia 26 de outubro, no âmbito da 

iniciativa “Pedimos para Dar” o Núcleo 
de Setúbal ofereceu ao Grupo 206 da  
Bela Vista da Associação dos Escoteiros 
de Portugal, 3 tendas que nos tinha sido 
doadas. Acreditamos que lhes vão dar 
bastante uso...  
A todos aqueles que nos ajudam a tornar 
permanente e viva  esta nossa iniciativa, 
o nosso Bem Haja. P.L. 

                         
                                
 

                                                   

 

            

 

    

 
 

 
No dia 26 de outubro, no âmbito da 
iniciativa “Pedimos para Dar” o Núcleo 
de Setúbal ofereceu ao Grupo 206 da  
Bela Vista, 3 tendas que nos haviam sido 
doadas. Acredi-tamos que lhes vão dar 
bastante uso. A todos aqueles que nos 
ajudam, tornando permanente e viva esta 
nossa iniciativa, o nosso Bem Haja. 

 
                 

 

  

  

  

 

Núcleo de Setúbal 

NOTÍCIAS DA FRATERNAL 
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16.º Encontro do Mediterrâneo 

 
A Odisseia de um mar 
Este foi o nome dado ao 16.º Encontro do Mediterrânico. 
Poderão perguntar porquê? 
Odisseia significa metaforicamente uma jornada de aventura, 
onde muitos obstáculos, constantemente nos desviam do nosso 
destino. Isto foi exactamente o que aconteceu com Ulisses, o 
herói da Odisseia de Homero, enquanto viajava de volta para 
sua terra natal, Ítaca, levando dez anos completos. 
A viagem de Ulisses, simbólica e intemporal, representa a busca 
incessante do homem por uma vida melhor, por novas 
experiências e pelo esforço para superar qualquer obstáculo 
que o impeça de se fortalecer. Esta aventura - baseada no mito 
de Homero - está acontecendo no Mar Mediterrâneo, que está 
em nossos dias passando por sua própria Odisseia, por causa 
das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que navegam nas 
suas águas, em busca de uma vida melhor, mas também pela 
intervenção destrutiva humana do seu ecossistema. 
É óbvio, então, que, estando na terra natal de Homero e 
Ulisses, esse mito não poderia deixar de inspirar o lema do 
nosso Encontro. 
Neste Encontro, os membros das Associações Nacionais da ISGF 
dos países do Mediterrâneo - e de outros também - 
experimentarão uma Odisseia diferente, compartilhando por 
quatro dias as mesmas preocupações, cada um com suas 
próprias visões e experiências. Enquanto minimizarão as 
barreiras da linguagem e da religião entre nós, tererão a 
oportunidade de desfrutar de novas experiências e sentimentos 
que os aproximem mais uns dos outros. 
KT – Equipa Organizadora 
 

O Encontro decorreu durante 4 dias na cidade de Atenas e 
arredores. Nele estiveram presentes 285 escoteiros e guias 
adultos provenientes de 16 países. De Portugal estiveram 11 
elementos, 6 dos quais da Fraternal. 
 

Do seu programa diário destacamos: 
1.º dia – sábado 20 de Outubro 
Cerimónia de abertura 

 
Vista da sala 

Discursos de boas vindas, proferidos por: 
Presidente do Comité Organizador, Angeliki Gavala 
Presidente ESPPOE (Federação AEG Grécia), Dora Koukouli  

 
Em primeiro plano, os chefes das delegações da Líbia, Malásia e Marrocos 

Presidente da A. Guias da Grécia, Lena Levidi 
Presidente da A. Escoteiros da Grécia, Isidoros Kanetis 
Presidente da AISG/ ISGF, Mathius Lukwago 
Presidente da Câmara de Atenas, Georgios Kaminis 
Palestra “O mar dentro de nós”, Lena Divani, History  
Palestra“O que estamos fazendo ao Mar Mediterrâneo?”, 
Theodoros Benos-Palmer 
Apresentação pelos representantes da WAGGGS e da WOSM. 
Apresentação sobre o Escotismo e o Guidismo na Grécia 

 
A Representante da WAGGGS 

 
O Representante da WOSM 

A crise dos Refugiados e as acções humanitárias dos Escoteiros e 
das Guias, apresentação do MASCI–SEO-SEP. 

  
D 

Danças tradicionais gregas, fecharam o primeiro dia 
 

2.º dia – domingo 20 de Outubro 
Visita à cidade de Maratona 
Visita ao campo "Konakia”, campo escola da Associação das 
Guias da Grécia-Workshops e plantação de uma oliveira. 
Visita a Sounio e ao templo de  Posidon. 

  
Os ateliers de dança e de nós 

 

 
Convívio pós almoço e plantação da oliveira 
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3.º dia – segunda 22 de Outubro 

 

 
Visita à Fundação  e Centro Cultural  ” Stavros Niarchos” 

 
5.ª Assembleia da Sub-Região Sul da Europa 

  
Com a participação dos representantes de 7 países foram 
eleitos o Presidente da Sub-Região e a Representante ao 
Comité Europeu, respectivamente Christos Kouzisn de Chipre e 
Ana Rodrigues de Portugal, que iniciará o mandato na próxima 
C. Europeia. 
 

4.º dia – Terça, 23 de Outubro 

  
Visita à Acrópole e ao Museu 
Indicação do país responsável pelo próximo Encontro e Sessão 
Plenária de Encerramento. 

  
 

O Comité Organizador proporcionou também uma viagem 
post-encontro, de 4 dias pelo Peloponeso, onde a maioria dos 
participantes do MED marcou presença, e permitiu conhecer  
Antiga Olimpia, a cidade de Kalamata e Pylos, NeoKastro em  

Pylos, a cidade medieval de Mystras, o Museu do Azeite , a 
Antiga Messinia, Tripoli e o Canal de Corinto. 

  
A entrada para o estádio da antiga Olimpia, onde em 776 a. C. foram 

criados os jogos olímpicos, e que é considerado o primeiro evento 
desportivo regular da história da Grécia 

 

 
Kalamata, cidade a sul do Peloponeso 

  
 

  
Visita ao Museu do Azeite e recepção pelos Escoteiros de Tripoli 

 

  
Danças regionais no jantar de despedida. 

 

O próximo MED está marcado para Chipre em 2021. 

 
 

Textos de Rui Macedo - Reportagem fotográfica de Fernanda Macedo 
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Escotismo e Guidismo para adultos em Portugal 

As Associações nacionais 
 

Em Portugal existem duas associações escotistas e uma de guidista para adultos: 

A Fraternal Escotista de Portugal, abreviadamente FRATERNAL, fundada a 
11 de Março de 1950, é a mais antiga.  
É uma associação de carácter educativo e social, aberta a todos, sem 
distinção de género, origem, etnia ou credo, de livre adesão, sem fins 
lucrativos e de âmbito nacional, destinada ao desenvolvimento permanente 
dos seus membros e à divulgação do Escotismo. 
A FRATERNAL tem por finalidade agregar antigos Escoteiros com vontade de 

continuar a viver o Espírito Escotista, assim como outros adultos que se identifiquem com os 
princípios e valores do movimento estabelecido por Baden-Powell; 
A FRATERNAL tem por missão promover, apoiar e agir junto dos seus membros, encorajando-os a 
conservar sempre bem vivo o espírito do Compromisso de Honra e da Lei do Escoteiro e, num processo de 
contínuo desenvolvimento pessoal, ajudá-los a transmitir esse espírito nas comunidades em que vivem e 
trabalham, prestando serviço activo a essas comunidades, mobilizando-as e à sociedade em geral:  
a) Na divulgação e apoio activo ao Escotismo, em especial à Associação dos Escoteiros de Portugal;  
b) Na promoção da paz e do bem-estar social, numa perspectiva de formação ao longo da vida e de 
educação para a cidadania;  
c) Na educação ambiental e protecção da natureza e dos 
cidadãos;  
d) No estímulo ao empreendedorismo, criatividade e 
inovação;  
e) Na cultura, desporto e lazer;  
f) Na integração social, desenvolvimento comunitário e 
cooperação para o desenvolvimento ao nível 
internacional. 
 

A Fraternidade de Nuno Álvares, abreviadamente FNA, fundada a 30 de 
Março de 1955, é: uma Associação privada de fiéis de opção católica, constituída 
por antigos filiados do Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Escutismo Católico 
Português.  
A partir do meio do ano de 2016, em situações especiais, a FNA também aceita 
como Associados, adultos que não tenham tido oportunidade na sua juventude de 
pertencerem ao Escutismo Católico, mas que se identificam com os valores e 

Princípios do Movimento Escutista e com os 
Estatutos e Regulamentos da FNA. 
A FNA tem por fins: 
- Desenvolver junto dos seus Associados a prática de Escutismo Adulto, à 
luz da Lei e dos Princípios do Escutismo Católico; 
- Manter vivo o ideal escutista, na vivência da Fé e do Humanismo Cristão, 
no serviço voluntário ao próximo, bem como na proteção da Natureza e do 
meio Ambiente; 
- Promover a amizade escutista universal.  

 

A Associação de Antigas Guias (AAG), 
fundada a 29 de Março de 1992, é uma 
associação sem fins lucrativ os, que 
nasceu da vontade de um grupo de 
amigas, uma patrulha, em continuar a 
trabalhar na sociedade segundo os 

princípios e a lei da Guia, transmitida por Baden-Powell.  
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O funcionamento destas associações assenta em que cada núcleo (guilda) deve organizar e realizar 
todas as actividades que considera apropriadas, sem esperar orientações da direcção da associação a 
que pertence, uma vez que se deseja que cada núcleo (guilda) funcione na base da descentralização 
responsável, apesar de se manter um vinculo de ligação em cada associação. 
A descentralização referida não exclui a colaboração mútua entre os associados ou diferentes núcleos, 
nem o que a direcção da associação, por meio de notas, boletins, circulares, formação ou actividades 
conjuntas, etc, etc, transmita orientações, sugira actividades, apoie iniciativas ou coordene o trabalho 
conjunto. 

A Federação dos Escoteiros e Guias Adultos de Portugal 
 

                                                                                           
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Núcleos Locais / Guildas 
A estrutura base do escotismo e guidismo adulto é o Núcleo Local (Guilda). Entende-se por Núcleo/Guilda 
um número não definido de escoteiros e guias adultos unidos por laços de interesses comuns, laços que 
muitas vezes já existiam antes da criação do Núcleo/Guilda. Podem ter pertencido a um mesmo grupo, ou 
ter os mesmos gostos, ou estarem comprometidos por um mesmo projecto. 
A organização interna de cada Núcleo/guilda é da competência dos seus membros, apesar de, no caso 
concreto da Fraternal ter de existir uma Equipa Coordenadora, constituída por 3 elementos. 

Os Núcleos de Projetos e Profissionais 

de âmbito extra territorial 
Referimos que os Núcleos/Guildas são constituídos por grupos de pessoas unidas por laços de interesse 
comum. Casualmente, podem-se criar Núcleos/Guildas sem âmbito territorial, que agreguem as pessoas 
com um determinado conhecimento profissional, colocados à disposição do escotismo e guidismo, ou que 
trabalhem em projectos cuja implantação abarque um vasto âmbito territorial. 
 

    A Fraternal, a FNA e a AAG constituem a Federação dos Escoteiros e Guias Adultos de  
Portugal (FEGA) que é membro da International Scout and Guide Fellowship.  
Assim as 3 associações nacionais são as associações membro da Federação e não  
os associados que as formam 
Objetivos:  Artigo 4.º 
A Federação tem como objetivo                      
Representar as Associações portuguesas de adultos no Escotismo/Guidismo no plano internacional.  
Interligar as ações das Associações Membro, de modo a promover e divulgar a imagem do 
Escotismo/Guidismo para adultos. 
Ocupar-se dos assuntos que as Associações Membro considerem de utilidade mútua e oportunos para 
melhor realização dos seus fins. 
As Associações Membro têm completa autonomia e não estão subordinadas a quaisquer diretivas da 
Federação na sua esfera interna. 
Através da Federação, as Associações Membro estão representadas na ISGF/AISG e podem fazer-se 
representar nas Conferências Mundiais ou Regionais, ou participar em Encontros, Workshops e outras 
atividades organizadas pela ISGF/AISG, ou por qualquer das associações nacionais.     
 

Os Núcleos Locais / Guildas 

 
 

 Os Núcleos de Projetos e Profissionais 

de âmbito extra territorial                                                                                                                         

 
 

A base do escotismo e guidismo adulto é o Núcleo Local 
(Guilda). Entende-se por Núcleo/Guilda um número não 
definido de escoteiros e guias adultos unidos por laços de 
interesses comuns, laços que muitas vezes já existiam antes da 
criação do Núcleo/Guilda. 
Podem ter pertencido a um mesmo grupo, ou ter os mesmos 
gostos, ou estarem comprometidos por um mesmo projecto. 
A organização interna de cada Núcleo/guilda é da competência 
dos seus membros, apesar de, no caso concreto da Fraternal 
ter de existir uma Equipa Coordenadora, constituída por 3 
elementos.                             
 
 
 

Referimos que os Núcleos/Guildas são 
constituídos por grupos de pessoas unidas por 
laços de interesse comum. Casualmente, podem-
se criar Núcleos/Guildas sem âmbito territorial, 
que agreguem as pessoas com um determinado 
conhecimento profissional, colocados à 
disposição do escotismo e guidismo, ou que 
trabalhem em projectos cuja implantação 
abarque um vasto âmbito territorial.                            
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Eventos internacionais 
 

 

 

 

 

 
Para investir em melhor Saúde no Trabalho, podem 
equacionar-se alternativas como estas e outras. É que 
as pessoas reagem bem, quando as Organizações lhes 
dispensam condições melhores que as mínimas legal-
mente obrigatórias. 
 

Pela sua Saúde… 
A sua saúde pode ser tão prejudicada no emprego 
como fora dele. Por exemplo, fumando! 
Por lei, no trabalho, só se fuma ao ar livre ou em espa-
ços assinalados para fumadores(as).  
Em média, o tabaco reduz 10 anos à vida de quem fu-
ma. Ou seja, pode roubar 10 oportunidades para gozar 
o que mais se aprecia ao longo do ano, por exemplo: 
menos 10 aniversários; 
menos 10 carnavais; 
menos 10 campeonatos; 
menos 10 verões; 
menos 10 festas da terra; 
menos 10 férias; 
menos 10 viagens; 
menos 10 Natais; 
menos 10 passagens de ano; 
menos 10 vezes 52 fins-de-semana. 
 

Ao contrário dessas perdas, quem deixa de fumar: 
- respira melhor; 
- sente mais vitalidade; 
- pode aumentar a atividade física, sem dificuldade; 
- melhora a pele do envelhecimento forçado; 
- recupera a cor normal dos dentes e dedos; 
- ganha um hálito melhor; 
- apura o olfato e o paladar; 
- corre menos risco de doenças cardiovasculares, respi-
ratórias e digestivas; 
- melhora o odor da roupa, da casa e do local de traba-
lho; 
- reduz conflitos com não-fumadores(as); 
- pode investir no que gosta, com o que poupa em 
tabaco. 
Sem fumo, toda a gente beneficia de uma vida melhor. 
Aproveite-a! 
 

A nível planetário, uma em cada três pessoas com mais 
de 15 anos, fuma. A Organização Mundial de Saúde 
antevê para breve, que o tabaco se torne na maior cau-
sa de invalidez e mortalidade, provocando mais faleci-
mentos que a tuberculose, a SIDA, a mortalidade infantil 
e os acidentes de viação.  
Como os efeitos do tabaco afetam também quem inala 
passivamente o fumo, o seu risco não se confina apenas 
a quem fuma voluntariamente. Qualquer afeção da saú-
de individual de quem trabalha lesa também a respetiva 
Organização empregadora, ao gerar absentismo, falta 
de produtividade ou outras consequências indesejadas. 
Como tal, a Organização ganha em promover a saúde 
das suas pessoas. Um exemplo disso é a prevenção do 
tabagismo no trabalho. 
No tempo em que o fumo do tabaco ainda não era olha-
do como um problema para a entidade empregadora, a 
qualidade do ar interior era tão sofrível quanto as rela-
ções entre quem fumava e quem não fumava no empre-
go – até à primeira década deste século, em que a legis-
lação evoluiu para a proteção da exposição involuntária 
ao fumo do tabaco e proibiu fumar na generalidade dos 
locais de trabalho. Desde então, fumar no emprego pas-
sou a depender da Organização proporcionar acesso a 
espaços a céu aberto ou cobertos, mas separados das 
demais instalações e com arejamento independente. 
Para estabelecer essas áreas para fumo, a legislação de-
finiu que a Organização deve consultar os respetivos 
serviços de segurança e saúde no trabalho. 
Com inevitável polémica, essa legislação desafiou as 
entidades empregadoras a envolverem-se na saúde das 
pessoas. Houve Organizações que consideraram esta 
como mais uma obrigação legal… e ignoraram, ou cum-
priram, o mínimo a que ficaram obrigadas. Outras apro-
veitaram a ocasião para investir na saúde dos(as) cola-
boradores(as) como um potencial produtivo. Houve 
entidades empregadoras que passaram a investir nisso, 
não apenas no horário e no local de trabalho. A exemplo 
disso, algumas informam sobre as sequelas do tabagis-
mo e sobre as alternativas de estilos de vida saudáveis. 
Há também Organizações que promovem, ou oferecem, 
ou comparticipam despistagens da falta de oxigenação 
do sangue e terapias de desabituação tabágica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gestão de Riscos… 
 

                   Por: Paulo Henriques dos Marques 

               Docente de Segurança e Proteção Civil da 
               Universidade Europeia / Laureate International Universities 
 

Tabagismo e seus perigos        

 

Eu gosto de gente que vibra, que não tem de ser empurrada, que não precisa que se lhe diga que faça as 
coisas, mas que sabe o que fazer. E faz. Gente que cultiva seus sonhos até que esses sonhos se apoderam de 
sua própria realidade.                                                                                                                                                            Mário Benedetti 
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PRIMEIRO ANÚNCIO DA CONFERÊNCIA EUROPEIA NA ALEMANHA, EM 2019 

 
atualizadas pela comissão organizadora e pelo Comité da Região Europeia, no site da ISGF. 
Os membros da ISGF da Alemanha devem contactar Cathrin Stange cathrin@kaltenweide90.de e os 

de outras nacionalidades devem contactar Angela Dernbach angela.dernbach@versanet.de 

 

25.outubro.2018 - Dia da Fraternidade 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Queridos amigos, 
Feliz Dia da Fraternidade. 
Apresento a todos vós as saudações do Comité 
Mundial da ISGF para este dia de comunhão fra-
ternal. 
Gostaríamos de saudar todas as sub-regiões e 
regiões que estabeleceram seus próprios encon-
tros e desejo a todos os que ainda têm os deles, 
por realizar que sejam encontros frutíferos. 
Gostaríamos de parabenizar a todos os indivíduos 
eleitos para orientar suas respectivas regiões/sub-
regiões, e pedimos-lhes para trabalharem duro. 
Como vocês sabem... Cecile Bellet, nossa Secretá-
ria-geral do Bureau Mundial, deixou-nos oficial-
mente em 7 de setembro de 2018 e nós podemos 
agora anunciar que Nathalie Henrard, a nova 
Secretária-geral, vai começar seu trabalho em 15 
de outubro de 2018. Solicitamos que dêem a ela o 
máximo apoio e amizade de que compartilhamos 
como escoteiros e guias. 
Nossas equipes, compostas por membros do Co-
mitê Mundial e voluntários, estão trabalhando 
arduamente para dar uma contribuição positiva 
para o desenvolvimento da nossa organização 
amada. Gostaríamos de estender o nosso agrade-
cimento a todos os membros que têm contribuído 
para o nosso projeto global (o abrigo de refugiados 
projeto IMVEPI Uganda). Temos mais de metade do 
trabalho feito até agora e estamos ansiosos para 
concluir este projeto pelo menos até ao final de 
2018. Nós realmente apreciamos o vosso trabalho 
continuado e apoio para podermos concluir este 
projeto. 

 

Nova Secretária-Geral do 

Bureau Mundial 
 

Conforme afirma Leny Doelman, em 7 de Setem-
bro na Página da ISGF: “a notícia da decisão de 
Cecile Bellet, a Secretária-geral da ISGF (de aban-
donar a ISGF) chegou como uma surpresa. 
Lembrando o trabalho duro e momentos felizes 
que tivemos em comum, nós teremos saudades 
dela, mas temos a certeza que excelentes oportuni-
dades e desafios esperam por ela. Durante quase dez 
anos ela trabalhou no Bureau Mundial e nós todos be-
neficiamos dos seus conhecimentos e lhe desejamos o 
maior sucesso na sua nova carreira”. 

                      
           Cecile Bellet                         Nathalie Henrard 

Entretanto, segundo o “post” igualmente publica-
do na Página da ISGF, em 18 de outubro, foi já em-
possada Nathalie Henrard para o referido cargo, 
que teve o seu primeiro dia de trabalho no escri-
tório da ISGF em Bruxelas no dia 15 de outubro. 
Ao facto se refere o Presidente do Comité Mundial 
na sua Mensagem do Dia da Fraternidade. 
À nova Secretária-Geral do Bureau Mundial (cujo 
curriculum desconhecemos por completo) deseja-
mos as maiores felicidades no desempenho da sua 
tarefa, muito esperando da sua competência e de-
dicação. 
 

O Comité da Região Europeia tem o prazer de anunciar a 10ª Conferência Euro-
peia da ISGF, a realizar entre 21 e 25 de agosto de 2019 na cidade de Bremen, 
na Alemanha. O Maritim Hotel Bremen fica a 5 minutos a pé da estação de com-
boio. A conferência terá lugar no Centro de Congressos, com acesso direto a 
partir do hotel. A pousada de juventude de Bremen fica acerca de 1,3 Kms. do 
Centro de Congressos.  
Todas as informações relevantes, relativas à Conferência serão regularmente  
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. 

 BRETT distinguido com o EMU de  Prata               
 

 
 

 
 

NORDIC BALTIC GATHERING  

  
 

falou sobre a cidade e o seu futuro. Também houve informação sobre o decorrer do projecto ISGF 
para abrigos no Uganda. A equipa organizadora deste Encontro nórdico-Báltico fez um excelente 
trabalho. Esplêndidos alojamentos, boa comida, entusiasmo, grupos de interesse facilmente combi-
nados e o convívio fraternal sempre presente, quer nas reuniões de trabalho, quer nos passeios e 
visitas, numa comunhão maravilhosa, de reencontro de velhos amigos e criar novas amizades. 
O próximo Encontro terá lugar em Selfoss, na Islandia, em 2021. 
 
 
 
 

 

 

Agradecimento para Henry Lukevele 

    

               

.Durante a 17ª Confe-
rência Africana do Es-
cotismo, que decorreu 
de 7 a 11 de Setembro 
em Harare, no Zimba-
bwe, Wayne Davis, 
Presidente do Comité 
Africano do Escotismo, 
agraciou Henry Luke-
wele, Presidente da 
Região Áfricana da 
ISGF, com o diploma de 
Apreço e Reconheci-
mento pela sua contri-
buição para o desen-
volvimento do Escotis-

mo naquela Região. 
                         
 
 
 

Em 1 de Agosto - dia Internacional 
do Escotismo na Austrália - numa 
cerimónia em que foram entre-
gues prémios de reconhecimento 
a vários dirigentes e colaboradores 
pela sua dedicação e contribuições 
dadas ao Movimento Escotista, 
Grant de Brett, antigo Presidente 
do Comité Mundial da ISGF (2008-
2011) foi agraciado com o EMU de 
Prata pelo seu trabalho realizado 
para o Escotismo naquele país. 
Parabéns Brett. 
                             
 
 

O 29º Encontro da Sub-Região Norte/Báltico, organizado 
pela Suécia, teve lugar de 24 a 28 de agosto e realizou-se 
no Hotel Scandic Crown, justamente no coração de Gothen-
burg, próximo da Estação Central. Estiveram presentes 65 
membros das Fraternais da Escandinávia, representando a 

Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, estando 
igualmente presentes representantes da Austrália, Belgica 
Inglaterra, Alemanha e Holanda. 
Heinz Frohm, Presidente da Fraternal sueca, abriu o Encon-
tro, seguindo-se o discurso do Prefeito de Gotemburgo, que  

O 2º SOUTH AFRICAN GATHERING 
 

O Encontro começou a 10 de Agosto, com delega-
dos da Zambia e do Zimbabwe na recepção aos 
participantes. O Presidente do Comité Mundial da 
ISGF, Mathius Lukwago esteve presente, tal como 
Henry Lukwele, Presidente da Região Africana. A 
Zambia esteve representada por 8 elementos, in-
cluindo Mary Dube e Rabecca Mujala, respectiva-
mente, Presidente e Vice-Presidente da Scout and 
Guide Fellowship of Gambia. 
O Encontro ocupou-se de vários tópicos, como Pla-
no de Ação, participação, visibilidade, desenvolvi-
mento, paz e recursos. 
Comunicações foram também enfatizadas pelos 
participantes com apresentações dos seus projec-
tos e actividades.  
A delegação da Zambia fez o relato de vários pro-
jectos que têm tido sucesso no seu país. 
Na generalidade o Encontro serviu também para a 
delegação do Zimbabwe fazer uma revisão da sua 
acção desde o seu início. 
Enquanto membro do Ramo Central, olhamos em 
frente para novos programas de desenvolvimento 
com os nossos amigos da Zambia, tal como 
estamos atentos ao desenvolvimento da ISGF na 
Região e ao crescimento no país.  
A delegação do Zimbabwe fez gala em exibir os 
novos polos e cachecóis da ISGF durante o evento. 
O Encontro terminou no dia 12, dando início a um 
tour pelas Cataratas do Niagara. 
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Escotismo e Guidismo Alemão   

recebe prémio internacional da paz 
 

O Prémio Internacional para a Paz da Juventude da 
Westphalia foi atribuído ao Escotismo e Guidismo 
Alemão como reconhecimento dos valores comuns do 
Movimento e o seu contributo para o entendimento  
mútuo e a paz. 
A Federação de Escoteiros e Guias da Alemanha (Ring 
Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinderverbände - 
RDP), que representa quatro associações de Escoteiros 
e Guias do país, recebeu o prémio numa cerimónia 
especial que decorreu no mês passado e que contou 
com a participação do Presidente Frank-Walter Stein-
meier. 
"Enquanto maior movimento juvenil mundial (o 
Escotismo) visa contribuir para o desenvolvimento dos 
jovens numa vertente de orientação para a paz para 
que estes se possam tornar cidadãos responsáveis na 
sociedade", referiu Benedikt Hüffer, Vice-Presidente 
da Sociedade Económica da Westphalia e Lippe, que 
atribui o galardão. "Com valores partilhados como a 
coexistência pacífica, a tolerância para com os outros e 
respeito pelo ambiente, os Escoteiros procuram o 
melhor caminho para atingir o ideal de que todos os 
seres humanos possam viver juntos em paz". 
“Estamos muito orgulhosos”, disse Ylva Pössinger, 
Comissária-chefe da WAGGGS e membro da Direção 
da RDP. “Este prémio mostra que o nosso trabalho é 
reconhecido e demonstra claramente a importância 
que o papel que cada Guia e cada Escoteiro continua a 
ter no mundo e que eles podem ter uma importante 
influência no desenvolvimento das políticas”. 
As quatro associações, abertas a todas as crianças, 
independentemente da sua origem étnica, social ou 
religiosa, trabalham em conjunto para desenvolver 
programas que combatam o racismo e o extremismo e 
promovam uma sociedade mais tolerante, traba-
lhando em colaboração com a Associação Alemã de 
Escoteiros e Guias Muçulmanos. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIMBABWE 

Seis membros do Zimbabwe, pertencentes ao Ramo Central da ISGF, estiveram presentes, como obser-
vadores, na 17ª Conferência Africana do Escotismo, durante as sessões do 1º e último dia. O tema da 
Conferência foi ESCOTISMO EM ÁFRICA construindo os alicerces para o seu desenvolvimento e susten-
tabilidade. A próxima Conferência será realizada na República Democrática do Congo, em 2021. 

 

 

Eleição da Direção da 

Fraternal do Gana 

      

 
No sábado 15 de setembro de 2018 a 
Fraternal de Escoteiros do Gana realizou a sua 
Assembleia Geral, tendo sido eleita uma nova 
Direção que irá estar à frente dos destinos nos 
próximos três anos. A reunião contou com 
delegados provenientes das 10 regiões do 
Gana, dispondo cada uma destas de três 
votos. 
Os membros da Direção cessante apre-
sentaram o seu relatório relativo à forma como 
geriram a Fraternal nos últimos anos pela voz 
do seu Presidente Nacional Dr. Albert T. 
Botchway.  A Assembleia Geral contou ainda 
com a participação de convidados das organi-
zações de escoteiros e guias e outros parcei-
ros nacionais que partilham os ideais do 
Escotismo e Guidismo.  
Nos próximos três anos a Fraternal será gerida 
pelos seguintes membros eleitos: 
Hon. Prosper Bani: Presidente Nacional 
Rev. Anthony Arthur: Vice-Presidente Nacional 
Patricia Dovi Sampson: Secretária Interna-
cional  
Fatima Braimah: Vice-Secretária Internacional  
Stephanie Birikorang: Secretária  
Adna Irene Quorte: Vice-Secretária  
Eric Okanta: Tesoureiro 
Gabriel Tetteh Vanderpuoy: Vice-Tesoureiro. 
Após as eleições receberam os parabéns dos 
presentes e foram-lhes entregues os docu-
mentos oficiais comprovativos das suas novas 
funções. A Fraternal do Gana está a dar pas-
sos numa nova direcção, de acordo com a sua 
constituição. Espera-se que os novos mem-
bros eleitos venham fortalecer a imagem da 
Fraternal dos Escoteiros e Guias do Gana 
tanto ao nível local como internacional. 
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ENGº JOSÉ MARIA NOBRE SANTOS 
(continuação da pá. 1) 

Em 1950 foi nomeado Secretário das Relações 
Internacionais e preparou as três reuniões inter 
nacionais que naquele ano tiveram lugar (pela 
primeira vez) no nosso País - Reunião dos Co-
missários Internacionais, Reunião do Conselho 

Internacional do Escotismo e Reunião da Comis 
são de Estudo dos Antigos Escoteiros. 
Posteriormente ocupou, por diversas vezes, o 
cargo de Escoteiro Chefe Nacional. 
Foi o primeiro dirigente português a frequentar 
um Curso de Insígnia de Madeira em Gillwell 
Park, realizando posteriormente o primeiro Cur-

so Preliminar de IM na AEP, a partir do qual co-
meçou a organizar a Escola de Formação de 
Chefes, designada ENFIM depois da sua rees-
truturação em 1986. 
Participou desde o início no movimento de cria-
ção da FRATERNAL, sendo eleito em 1959, 
Vice-Presidente da Comissão Organizadora da 

FAEP. Foi Presidente da Direcção nos anos de 
1977/1978. 
 

MENSAGEM DE DESPEDIDA 

Representantes da Fraternal, da FNA, da AEP e do 
CNE acompanharam as cerimónias fúnebres do 
Chefe Nobre Santos, que tiveram lugar em Man-
gualde. No final da cerimónia religiosa, a numero-
sa assistência ouviu palavras comovidas de sua 
filha e neta e de outros oradores. Pela direcção 
da Fraternal, Mariano Garcia leu a seguinte men-
sagem: “Em nome da direcção da Fraternal Esco-
tista de Portugal e dos seus associados, em nome 
dos companheiros que me acompanham e em 
meu próprio nome, quero manifestar à família 
enlutada o nosso profundo sentimento de pesar. 
Curvamo-nos perante um Homem grande, numa 
última homenagem a José Maria Nobre Santos, 
que foi um dos mais distintos dirigentes do Esco-
tismo em Portugal, movimento onde militou des-
de bastante novo e onde, distinguindo-se pela 
sua dedicação e competência, veio a desempe-
nhar, mesmo nos momentos difíceis, diversos 
cargos que o distinguiram no País e internacional-
mente. 
Na sua vida simples de cidadão e de dirigente es-
coteiro foram muitos os momentos em que se 
evidenciou, servindo os outros e as causas nobres 
em que acreditamos. Foram muitas as jornadas 
que fizemos juntos, enfrentando as dificuldades 
com um sorriso e a certeza de que ao servirmos 
os outros nos tornava-mos melhores e mais for-
tes. 
Adeus companheiro, que Deus te receba na sua 
Glória. Até um dia… 

  

                                
 

O nosso companheiro Joaquim Garrett tem pros-
seguido, como uma missão, as suas caminhadas 

solidárias, algumas vezes acompanhado dos an-
tigos escoteiros Manuel e Manuela Martins. Aqui 
registamos a informação recebida para que o seu 
exemplo frutifique e possamos fazer deste acto 
uma campanha colectiva, dentro dos princípios 
que cultivamos, servindo os companheiros 
carenciados de apoio ou carinho: 
Dia 24.agosto, acompanhei o João Macedo a 
mais uma consulta no Hospital Beatriz Ângelo 
(Loures). Depois, aproveitei e fomos almoçar 
com o Carlos Pires (dado eles serem grandes 
amigos). 

A situação física do João Macedo mantem-se es-
tabilizada mas, infelizmente, tem outros proble-
mas pessoais. 
Nesta minha caminhada tive, mais uma vez, a 
companhia da Manuela e do Manuel Martins. 
Dia 14.setembro, mais uma caminhada solidá-
ria, desta vez para ver o companheiro Fernando 
Marinho, também desta vez acompanhado da 

Manuela e do Manuel Martins, ex-chefes do Gru-
po n. 1 da AEP. 
A alegria daquele companheiro confirma-nos a 
utilidade desta nossa missão. 
Dia 19.setembro,mais uma vez, levei o João 
Macedo a uma consulta de acompanhamento 
médico no Hospital Beatriz Ângelo. O João Ma-
cedo vive momentos difíceis, pelo que conse-
gui, conjuntamente com a médica (psiquiatra) 
que o assiste, expor o seu caso à Assistente 
Social do Hospital, onde ficou sinalizado e vão 
actuar em conformidade. O passo seguinte se-
rá dado na Junta de Freguesia da Ramada no 
sentido de conseguirmos acolhimento social 

para aquele companheiro. Se alguém puder 
ajudar…  
Fomos depois em visita ao Carlos Pires, para 
mais alguns momentos de saudoso convívio 
escotista. 

Dia 19.setembro, foi Mariano Garcia que 
visitou Manuel Tacão em sua casa,levando-lhe 

impresso o último número de O COMPANHEI-
RO. Foram momentos de são companheirismo, 
animados pelos vigorosos 97 anos do velho 
chefe dos grupos 60 e 94.   
 

”O Escoteiro é amigo de 
todos e irmão dos demais 
Escoteiros”    (artº 4º da LEI 
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Reflexões de um 

     Velho Lobo 
 Por: Elmer S. Pessoa 

(DCIM – Santos/S. Paulo-Brasil) 
 

RECURSOS HUMANOS - ONDE 

RECRUTAR? 
É importante que o Grupo Escoteiro busque o apoio de 
seus próprios membros adultos e da comunidade em 
que atua, tornando-se desta forma mais fácil, a prática 
do Escotismo. Deve tornar-se autónomo o mais breve 
possível, sobrevivendo às suas próprias expensas, tanto 
em recursos financeiros como em recursos humanos. 
Naturalmente, em todos os setores da vida, o indivíduo 
tem que “buscar o seu próprio espaço” fazendo jus as 
suas pretensões. O mesmo acontece com o Grupo de 
escoteiros. Muitas vezes reclamamos que a comunidade 
não nos apoia, mas, se formos buscar em nossas lem-
branças, chegaremos honestamente a um lamentável 
veredito: nada ou quase nada fizemos pela nossa co-
munidade e então a reciproca passa a ser verdadeira.  
Sem citar que, muitas vezes, o Grupo busca sua sobre-
vivência nos mesmos lugares em que a comunidade 
busca, tornando-se um incômodo concorrente. Nestes 
casos o Grupo acaba sendo considerado um inimigo, se 
abastecendo na mesma fonte, sendo responsabilizado 
pelos fracassos de qualquer outra entidade, por exem-
plo, os “Amigos do Bairro” que antes do Grupo, era a 
única entidade representativa daquela comunidade. 
Nunca irá ver o Grupo com bons olhos, pois divide com 
ele o que lhe pertencia. 
Uma pequena boa ação (BA) aqui, outra ali e nada 
mais... O Grupo não é necessário à vida da comunida-
de, sendo indiferente ele existir ou não. Muitos Grupos 
funcionam assim e, quando precisam que, por qualquer 
motivo, a comunidade venha em socorro do Grupo, ela 
não comparece, pois o caminho inverso também é ver-
dadeiro. 
Assim, temos que romper esse círculo vicioso fazendo a 
nossa parte, nos integrando no dia a dia da comunida-
de, participando das reuniões, campanhas, reivindica-
ções de melhora para o bairro, etc. Vamos nos preocu-
par de que forma podemos oferecer a ajuda tão neces-
sária.  
De forma genérica, podemos postular apoio em algu-
mas áreas, para que venham atuar no Grupo, desta 
forma: 
Formas de atuar:  

01 - Direto nas bases (como Escotistas). 
           02 - Como Dirigentes. 
           03 - Apoio Efetivo. 
           04 - Colaboradores eventuais. 
 
Onde obter:         

01 - No Grupo Escoteiro com pais e familiares. 
           02 - Na própria comunidade. 
           03 - No círculo de amizades pessoais. 

04 - Nos Clubes de Servir (Rotary, Lyons, etc,) 
           05 - Com as autoridades constituídas.        
   
No Grupo, os pais e parentes sempre foram uma boa 
fonte e vários deles entram para Escotistas, com uma 
dedicação incrível. Atuam como chefes, assistentes, 
instrutores, dirigentes, equipes de apoio (manutenção,  

 
reforma, transportes, segurança etc etc). Na comunida- 
de também podem nos apoiar nas mesmas tarefas, 
além de sócios e facilitadores (fornecimento de mate- 
riais e artigos do próprio comércio), vendendo a preço 
de custo, e cedendo seu sítio para atividades. 
No circulo de amizades pessoais é mais fácil de conse-
guir, pois um amigo já conhece o trabalho e sempre 
aceita colaborar naquilo que é possível. Como diz o 
ditado: “Amigo é para essas coisas”! 
Nos Clubes de Servir já citados, são entidades que fun-
cionam semelhantes ao Escotismo, cujo maior objetivo 
é “Servir”! Existe um pouco de burocracia mais também 
é possível conseguir colaboração em diversos níveis. 
Nas autoridades constituídas, órgãos oficiais, como a 
Prefeitura, Quartéis, Câmara Municipal, Clubes repre-
sentativos de suas categorias. É mais difícil, pois de-
pendem de muita burocracia e, às vezes, de quem en-
caminha, ou até de ordem política partidária, que o 
Escotismo não participa como entidade.  
Quando o Grupo está sediado em uma Escola, usufruin-
do de suas instalações, áreas cobertas e sanitários, 
nem sempre é bem aceito por faxineiras, pois alegam 
que o local fica sujo após as atividades, mesmo que a 
chefia limpe. A solução para este caso geralmente é 
pagar uma diária para uma das faxineiras da escola, 
para fazer uma limpeza após as reuniões e, desta 
forma, interromper um canal de reclamações à Direto-
ra. Algumas vezes encontra apoio de Diretores e pro-
fessores, contudo não é fácil este relacionamento. Na 
grande maioria das vezes é um ambiente tenso. Tem 
Grupos que nomeiam e registram a Diretora como 
Presidente de Honra do Grupo Escoteiro. Às vezes da 
certo. Outras, não! 
De qualquer forma, se não fizer bem, mal também não 
faz. Ofertarmos um mimo no dia de seu aniversário, 
Dia da Professora, Páscoa ou no fim do ano e, nunca se 
esquecer de convidá-la para as festas do Grupo é uma 
medida que “pega bem”, mesmo que ela não compare-
ça. Para isso, um casal nomeado Relações Públicas do 
Grupo farão este e outros trabalhos de relacionamento 
do Grupo com a comunidade. Ninguém é mais interes-
sado que os próprios pais e aí está a maior fonte de re-
cursos humanos. Saiba usá-los e terá apoio incondi-
cional para sempre! 
Enfim, o Grupo tem que fazer-se útil na comunidade, 
sobrevivendo às suas expensas, tornando-se auto sufi-
ciente o mais breve possível! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL 
Av. da Fundação, n.º  1 – 2805-152 Almada  
fraternal.nacional@gmail.com 
http://fraternal1950.blogspot.com (notícias)  
http://antigosescoteiros.blogspot.com 
(história) 
facebooK  fraternal-escotismo para adultos 

UMA ASSOCIAÇÃO PARA ADULTOS NO ESCOTISMO 
 

Este número do nosso jornal é, 

mais uma vez, distribuído com 

acentuado atraso, o que muito 

nos desgosta e penaliza. 

Do facto pedimos desculpa aos 

nossos leitores            O director 

mailto:faep.nacional@gmail.com

