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NOTA DE ABERTURA
Se ao menos a Escola educasse…
Mais uma vez os governantes do nosso país resolvem
intervir, de forma precipitada no funcionamento das escolas,
sem que previamente se proceda a um sério estudo da situação, envolvendo o sentir de professores, alunos e pais, sem
deixar de ter em conta a capacidade de resposta das próprias
escolas.
Refiro-me à súbita alteração do tempo de permanência dos
alunos nas escolas básicas e secundárias, decisão que parece
ter em conta apenas as estatísticas e o desejo de não mostrar
o nosso atraso no contexto europeu.
Com a permanência prolongada nas escolas, que se pretende
oferecer às crianças e jovens? Programas desenvolvidos de
aperfeiçoamento de saberes, dentro e fora dos currículos escolares? Orientação dos alunos para uma cuidadosa integração
no desporto escolar, promovendo o desenvolvimento deste?
Apoio sério às suas legítimas aspirações de futuro, com o
necessário acompanhamento de orientadores pedagógicos?
Relativamente às famílias, qual é o verdadeiro sentido desta
nova orientação? Descansar os pais e dispensá-los das suas
obrigações de velar pelas actividades dos filhos? Roubar-lhes
os tempos de convívio no seio da família, sugerindo (duvidoso)
empenhamento na educação integral dos alunos?
E, no que diz respeito às próprias escolas, quais as preocupações do legislador? Reorganizar e humanizar o seu funcionamento, tendo em vista a criação de equipas multidisciplinares
que proporcionem aos alunos uma formação integral para a
cidadania? Resolver problemas laborais dos professores, reduzindo as estatísticas de desemprego naquela classe? Oferecer
aos jovens uma verdadeira educação que os prepare para o
seu futuro de cidadãos, preocupados e úteis ao país e à sociedade?
As escolas são, ninguém o pode duvidar, centros privilegiados
para educação dos cidadãos, sendo o professor o agente principal do seu funcionamento, exigindo-se-lhe uma séria e cuidada preparação que vai muito para além dos conhecimentos
(continua na pág.10)

O III Encontro de Coleccionadores de Objectos
Escutistas de Almada registou assinalável êxito e
constituiu uma excelente jornada de divulgação
do Movimento
(ver Página 8)

FORUM ROMEU CORREIA – ALMADA
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Dia do Pensamento -

O 22 de Fevereiro marca o aniversário do nascimento de Lord Baden-Powell, o fundador do Movimento
Escotista. Por coincidência, Baden-Powell (nascido em 1857) e sua esposa Olave Baden-Powell (nascida em 1889) faziam anos no mesmo dia.
Por todo o mundo, as Associações Escotistas Nacionais celebram esta data como “ O dia do Fundador”.
Este dia é considerado como uma oportunidade para aprender mais sobre a vida de BP e de (re)ler a sua Obra. Os seus escritos são uma fonte
de inspiração para inúmeras pessoas e estão incrivelmente actuais nos nossos dias.
A Fraternal Escotista de Portugal, não pode deixar de recomendar a todos os actuais e antigos escoteiros, que dediquem [em especial naquele
dia] alguns momentos à meditação sobre os ideais de fraternidade que o Movimento proporciona e fomenta.
O CARÁCTER
“Por carácter equilibrado entendo uma maneira de ser calma e
imbuída de bom senso, por parte
do individuo, que lhe permita
resistir ao pânico, ou a deixar-se
arrastar pelo espírito de rebanho
e, pelo contrário, manter a
cabeça no lugar e olhar em
frente com coragem e optimismo, apercebendo-se do que é
melhor para a comunidade e,
desta forma, ajudar a conduzir a
nação em segurança, através do
nevoeiro das ideias contrárias,
para a atmosfera límpida da paz
e da prosperidade”.

FINALIDADE DO ESCOTISMO
“A finalidade do Escotismo, é
tocar o carácter do rapaz, na fase
em que o entusiasmo está
aquecido ao rubro, forjá-lo
devidamente e desenvolver a sua
individualidade – de modo a que
o rapaz se eduque a si mesmo
para se tornar homem recto e
cidadão prestável para a sua
pátria”
-in Escotismo para Rapazes-

- in Mensagem dirigida ao encontro
de Com. Reg. Adj., para a divisão Clã
- Jan. 1933-

O SERVIÇO

FRATERNIDADE MUNDIAL

“ O serviço não é só para os
tempos livres. O serviço deve ser
uma atitude da vida, que encontra oportunidades para a sua
aplicação prática em todos os
momentos”.

“O espírito é que conta.
A nossa Lei e Promessa de
Escoteiros, quando realmente
as colocamos em prática,
afastam todas as ocasiões de
guerras e lutas entre nações”.

-in Velada de Caminheiros - cerca
de 1927-

- in Escotismo para Rapazes-

Agora te peço para repetires
intimamente comigo a Promessa Escoteira, não como um papagaio, mas como coração, e
pensando:
"Prometo pela minha honra
cumprir meu dever para com
Deus e minha Pátria. Ajudar o
próximo em toda e qualquer
ocasião. Obedecer à Lei do
Escoteiro."
Muito obrigado. De coração te
desejo uma longa vida e feliz
existência, bem como um grande
número de Bons Acampamentos

Desejo ardentemente que tenhas
uma vida longa e feliz como a
minha. Poderão com isto
conseguir conservar com saúde e
alegria a fim de poderes auxiliar
os outros. Vou dizer-te o meu
segredo e tenho certeza que com
o conhecimento dele serás como
eu: tenho sempre me esforçado
para cumprir a Promessa e a Lei
Escoteira em todos os actos de
minha vida. Se fizeres o possível
para obteres sucesso na vida,
assim procedendo, futuramente
terão muita alegria, se viveres 80
anos.
ÚLTIMA MENSAGEM
“Creio que Deus nos colocou
neste mundo encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. A felicidade
não vem da riqueza, nem
simplesmente do êxito de uma
carreira, nem dos prazeres.
Um passo para a felicidade é
ser saudável e forte enquanto
sois rapazes, para poderem
ser úteis e gozar a vida quando forem homens.
O estudo da natureza mostrar-vos-á as coisas belas e
maravilhosas de que Deus
encheu o mundo, para vosso
deleite. Contentai-vos com o
que tendes e tirai dele o maior
proveito que puderdes. Vede
sempre o lado melhor das
coisas e não o pior.

Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos
outros. Procurai deixar o
mundo um
pouco melhor do que o encontrastes e quando vos chegar a
vez de morrer, podeis morrer
felizes sentindo que ao menos
não desperdiçastes o tempo e
fizestes todo o possível por
praticar
o
bem.
Estai
preparados desta maneira
para viver e morrer felizes –
apegai-vos sempre à vossa
promessa escotista – mesmo
depois de já não serdes
rapazes, e Deus vos ajude a
proceder assim.
O Vosso Amigo Baden-Powell of
Gilwell
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Os Escoteiros de Portugal estão de volta à Direcção do Conselho Nacional da Juventude (CNJ).
Decorreu recentemente a Assembleia Geral do
CNJ, para eleição dos novos corpos sociais para o
mandato de 2016/2018.
Os Escoteiros de Portugal estão de volta à Direcção do CNJ, através do dirigente Paulo Sá Silva,
vogal eleito, a quem endereçamos os nossos melhores votos de êxito no seu cargo.

ESCOTISMO PARA ADULTOS
NOTÍCIAS DA FRATERNAL
2.º Aniversário do Núcleo de Azeitão
No domingo, dia 24 de Janeiro, os elementos do Núcleo
de Azeitão, pelas 15h00, reuniram-se na cabana de B-P
no Parque Ceada, na Arrábida, para comemorar o
segundo aniversário da vida daquele Núcleo.
Numa pequena sessão de boas vindas, Nelson Bento
saudou os convidados a quem agradeceu a presença
naquele dia festivo e referiu-se com entusiasmo à curta
história daquela unidade da Fraternal. Deu depois a palavra a Mariano Garcia, que em nome da direcção saudou o Núcleo e os seus elementos, dirigindo aos presentes algumas palavras de consideração sobre os
adultos no escotismo e seus compromissos perante a
sociedade.
Seguiu-se um largo período de agradável convívio, onde não faltaram os belos bolos do casal Nunes, companheiros do Núcleo de Setúbal, igualmente presentes tal
como o seu Coordenador e Delegado para o Distrito de
Setúbal companheiro Paulino Lopes.

A Direcção do CNJ é agora formada pelos seguintes elementos:
Presidente da Direcção
Hugo Carvalho (FADU)
Vogais:
Paulo Sá Silva (AEP)
Joana Magalhães (CNE)
Vasco Touguinha (FNESPC)
Agostinho Oliveira (IEJ)
Luís Encarnação (JCP)
Valentino Cunha (JS)
Samuel Vilela (JSD)
João Valério (Rede Ex Aequo)

ENFIM tem nova Equipa Executiva
A Escola Nacional de Formação Insígnia de Madeira
(ENFIM) acaba de eleger a sua nova Equipa Executiva
para o triénio 2016/2019.
Ficaram a fazer parte da nova equipa Executiva os formadores Eva Pedro, Filipa Coito, João Madeira, Luís
Gabadinho e Paula Falcão.
Fazemos sinceros votos de que a nova Equipa possa
dar continuidade ao bom trabalho que a ENFIM vem
desenvolvendo, contribuindo para a boa formação do
novos dirigentes e prestígio da AEP e do Escotismo.

Nova Equipa Coordenadora
Em virtude do inevitável afastamento do companheiro
Nelson Bento, que em data próxima e por razões profis
sionais partirá para o País de Gales, os elementos do
Núcleo de Azeitão reuniram o Conselho de Núcleo, em
24 de Janeiro, para elegerem a nova Equipa Coordenadora. A lista única apresentada foi aprovada por unanimidade, para o triénio de 2016/2018 e é constituída
pelos seguintes companheiros: Ricardo Madeira, coordenador; Cristiana Crespo, secretária; Sara Bento, Tesoureira.
À nova Equipa Coordenadora e aos restantes elementos
daquele Núcleo, desejamos os maiores êxitos e a plena
realização da sua caminhada na senda do escotismo
adulto.

Encontro Europeu de Coleccionadores
No dia 31 de Outubro, decorreu em Leuven, na Bélgica,
a 24ª edição do Encontro Europeu de Coleccionadores
de Objectos Escotista e Guidistas.
Este encontro registou a
presença de cerca de uma
centena de participantes,
de todos os cantos do
mundo, entre os quais os
nossos companheiros da
Fraternal Cristiano Caixeiro e Maria Luísa Caixeiro.
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Medalhas da AEP

Diferentes Tipos e Imagens
(Breves apontamentos)
- II.ª Parte -

Cruz Suástica, um símbolo banido do Escotismo
A cruz suástica é um símbolo há muito conhecido da
humanidade, com registos em cerâmicas de 2 a 3 mil anos AC.
Considerado por alguns como místico, já aparece nos povos
Celta, Azteca, Hindu, entre tantos outros. Além das religiões,
também aparece na arquitectura e nas artes. O termo é
derivado do sânscrito e significaria felicidade, prazer e boa
sorte, portanto com uma mensagem muito positiva.
Baden-Powell adoptou a cruz suástica como mais um dos
itens da simbologia escoteira. Representava o sol e era
uma condecoração de agradecimento, oferecida inclusive a
pessoas de fora do Escotismo que houvessem ajudado o
movimento.
Todavia, em virtude das diversas apropriações que Adolf
Hitler realizou, e esta foi uma delas ao ser adoptada como
símbolo do Partido Nazista, a cruz suástica passou, na
história recente, a carregar o odioso da sua associação
com todas as coisas ruins promovidas pelos seus
apaniguados.

Neste segundo artigo, referir-nos-emos à Cruz Suástica de
Dedicação e Bons Serviços e à Medalha de Dedicação e
Bons Serviços - indicando as suas classes, condições da sua
atribuição e imagem, ao longo dos anos.
Refere o Regulamento Geral [RG] da AEP de 1925, que “a
Medalha Cruz Suástica de Dedicação e Bons Serviços é
destinada a galardoar os indivíduos, estranhos ou não à AEP,
que tenham prestado à Associação serviços de reconhecido
valor ou dado provas de grande dedicação pelo Movimento.
Tem 3 classes, cobre, prata e ouro, por ordem crescente de
valor.
É suspensa, do lado esquerdo do peito, duma fita branca com
três filetes negros e é constituída pela Suástica tendo
sobreposta a insígnia da AEP (Fig. abaixo).
A concessão da Cruz Suástica pode ser pedida por qualquer
membro ou organismo e é feita pela Direcção central.
A Suástica de ouro é concedida mediante portaria do
Ministério da Instrução sob proposta da Direcção Central e
usa-se do lado direito do peito”.

Diante da forte propaganda nazi, o movimento escoteiro
não teve como restabelecer a verdade histórica perante o
público e informar que o símbolo fora utilizado pelo
Escotismo antes que os nazis dele se apropriassem. BadenPowell usou a cruz suástica para representar as quatro
partes do mundo, considerando que em todas elas existiam
escoteiros. A cruz, para o Fundador, representava um
símbolo de fraternidade.
Devido àquela apropriação nazi, ela precisou ser
rapidamente removida do Escotismo, para evitar a
associação com o nazismo, tornando-se parte da história
do movimento escoteiro.
Também a AEP nos seus primeiros anos, usou este símbolo
para as medalhas de dedicação, tendo-o igualmente
abandonado no começo dos anos 40 do séc. XX.

O Regulamento Geral de 1932, não equacionou a existência
desta medalha. Apenas referia como medalhas a de
assiduidade para escoteiros, de acordo com o já referido na
I parte deste artigo e a medalha de abnegação, também só
destinada a escoteiros que tenham praticado actos de
grande altruísmo ou revelado notável espírito de sacrifício.
Este RG refere-se explicitamente que:
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O RG de 1956 no seu artigo n.º
92.º indica que a: «medalha de
dedicação e bons serviços» é
destinada
a
premiar
os
Dirigentes e ESCOTEIROS que,
estando em actividade há mais
de 5 anos, tenham demonstrado
a sua fidelidade aos princípios
escutistas, dando provas de grande dedicação pelo movimento e
lhe hajam prestado serviços de
reconhecido valor.
§ único – a medalha referida
neste artigo tem duas classes –
prata e ouro”.
A fita que a suspende mantevese igual à anterior, mas a cruz
suástica foi substituída pela insígnia associativa com um listel
onde
consta
a
palavra
“DEDICAÇÃO”.
A diferença entre a classe de
prata e a de ouro, consiste, para além da cor do travessão,
apenas no verso. A de prata tem o verso prateado e a de
ouro dourado.

O RG de 2009 indica alterações significativas, conside-rando mais uma classe nesta medalha.
Refere-se no seu art.º 115.º: “A Medalha de Dedicação e
Bons Serviços é destinada a premiar Escoteiros,
Exploradores, Caminheiros e Escoteiros-Chefes, que, estando
em actividade há mais de 5 anos, tenham demonstrado
qualidades de coragem, iniciativa e alto sentido do dever”.
E no art.º n.º 116.º: “A Medalha de Dedicação e Bons Serviços
tem as classes de bronze, de prata e de ouro, que são
atribuídas nas seguintes situações:
a) Classe Bronze: Destinada a Escoteiros, Exploradores ou
Caminheiros mediante proposta da Chefia de Grupo, Chefia
de Núcleo, Chefia Regional ou da própria Chefia Nacional;
b) Classe de Prata: Destinada a Dirigentes mediante proposta
da Chefia de Grupo, Chefia de Núcleo, Chefia Regional ou da
própria Chefia Nacional e quando corresponda a dedicação
relevante para o Grupo, Região ou Associação;
c) Classe de Ouro: Destinada a Dirigentes mediante proposta
da Chefia de Grupo, Chefia de Núcleo, Chefia Regional ou da
própria Chefia Nacional, e quando corresponda a dedicação
relevante para a Associação”.
As revisões do RG de 2012 e a última de 2015 (agora
artigos 131.º e 132.º), em nada alteram o texto acima
referido.

As actuais medalhas de dedicação, apresentam a imagem
acima, sendo o corpo da medalha igual em cor e desenho
para as três classes, variando apenas a fita que a suspende.

Pouco altera o texto do RG de 1979, actualizado em 1985.
Apenas define de outra forma a quem se destina.
Indica o RG de 1979 no seu ponto 5.4.6 – “A Medalha de
Dedicação e Bons Serviços é destinada a premiar Directores,
Chefes, Caminheiros e Escoteiros que, estando em actividade
há mais de 5 anos, tenham demonstrado qualidades de
coragem, iniciativa e alto sentido do dever. A Medalha de
Dedicação e Bons Serviços tem duas classes: de prata e de
ouro”.
No RG de 1995, mantem-se exactamente o mesmo texto
anterior.

A classe cobre tem uma fita preta, a de prata a fita é
bipartida, preta e branca, e a de ouro tripartida, sendo as
laterais de cor preta e a do centro branca.

A concessão de recompensas constitui um
estímulo para quem as recebe, sendo também
um incentivo para os outros.
No estrito cumprimento das recomendações
do Regulamento Geral da AEP, cabe a todos os
dirigentes e aos diferentes órgãos associativos, estarem atentos e elaborarem as propôstas de concessão.
(compilado por Rui Macedo)
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MENSAGEM DE NATAL DA PRESIDENTE

Aos membros da ISGF:

Caros amigos,
O ano aproxima-se do
fim… Foi o ano das
Sub-Regiões, já que as
sete tiveram encontros cheios de sucesso, salientando-se a
região ASPAC (ÁsiaPacífico).
Apesar de os nossos
membros de todo o
mundo terem continuado a desenvolver as suas
competências e apreciado excelentes momentos de
convívio, tiveram lugar alguns eventos tristes que
perturbaram as nossas sociedades. No entanto, queria
desejar-vos um FELIZ ANO DE 2016, cheio de projetos e
de paz.
Nesta quadra festiva, desejo a todos um Santo Natal,
cheio de compaixão e compreensão, especialmente
para com os que estão à nossa volta.
Devemos estar preparados para os desafios que o
próximo ano nos vai trazer.
O “Nosso Kit” vai poder começar a ser usado nas
reuniões das Associações Nacionais e devemos
continuar a organizar atividades para recolher fundos
para apoiar o projeto do HAITI. Não se esqueçam
também de que a ISGF precisa das vossas competências. Preencham o formulário e tornem-se peritos/
voluntários da ISGF.
Espero poder encontrar-vos no próximo ano.
Fraternais Saudações,
Mida Rodrigues, Presidente do Comité Mundial da ISGF

Conferência da Sub-Região Europa Central
De 23 a 27 de
setembro, teve
lugar a 8ª Comferência da SubRegião Europa
Central (CESR),
no centro de
congressos do
castelo Zeillern,
na província da
Baixa Áustria, tendo contado com 80 participantes de
12 países – Áustria, Bélgica, República Checa, Estónia,
Alemanha, Liechtenstein, Polónia, Portugal, Roménia,
Eslováquia, Suíça e Reino Unido.
Para além dos trabalhos salientou-se a oportunidade da
troca de experiências entre os participantes das diferentes nacionalidades, bem como o agradável convívio
Escotista.
Foi eleito um novo comité sub-regional para um
mandato de três anos, composto por Teresa Tarkowska-Dudek (Presidente, Polónia), Hans Slanec (Vicepresidente, Áustria), Meinhard Perkmann (Tesoureiro,
Áustria) e Florian Wiehring (Secretário, Alemanha).
Na foto, da esquerda para a direita, podemos ver:
Hans, Teresa, Florian e Meinhard.

O anterior presidente, Manne Bosse, à frente da subregião durante 16 anos e Christa Schmeißer, secretária
durante 6 anos, receberam das mãos da nova Presidente a condecoração de ouro da CESR, pelo seu meritório
trabalho.

Campanha de recolha de sangue
organizada pela Fraternal do Nepal
O grupo do ramo central do Nepal organizou uma
campanha de recolha
de
sangue
com o apoio dos
Escoteiros de Lalitpur, no dia 14 de
dezembro de 2015.
Apresentaram-se
cerca de 70 pessoas
que voluntariamente
doaram o seu sangue no Mangal Bazaar de Lalitpur,
muitos deles Escoteiros, mas outros sem ligação ao
movimento.
O Presidente da Fraternal do Nepal iniciou este dia de
recolha sendo o primeiro a entregar o seu sangue, dentro de um saco, a uma Chefe dos Escoteiros do Nepal.
O serviço de sangue da Cruz Vermelha do Nepal deu o
necessário apoio na recolha do sangue e ficará encarregue de o armazenar e fazer chegar às pessoas que dele
necessitem.

Luz da Paz de Belém distribuída em Viena, Áustria
Cerca de 2000 Guias e
Escoteiros reuniram-se
em Viena, Áustria nos
dias 11 e 12 de
dezem-bro na Igreja
Católica Romana de
Pfarrkirche
Neusimmering para
receber a Luz da Paz
de Belém, sob o lema:
Dar Esperança – Encontrar a Paz.
Alguns Escoteiros Adultos da Sub-Região Europa Central estiveram presentes em Viena para receber a Luz
de Belém e a distribuírem aos seus membros da Áustria, República Checa, Alemanha, Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia e Suíça.
Após a cerimónia as Guias e os Escoteiros levaram a
Luz para os seus países e até à fronteira para que ela
possa chegar a toda a Europa e aos Estados Unidos e
Bolívia. Desde 1986 que a Luz da Paz viaja de avião
desde Belém até à Áustria, onde é entregue aos Escoteiros para que a espalhem pela Europa e restantes
países.
Na foto vemos os representantes do núcleo “Störtebeker” da fraternal alemã e os Dirigentes do Grupo de
Escoteiros “Amelungen”.

Escoteiro um dia… escoteiro por
toda a vida!
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Ramo Central (Central Branch)
CASEGHA USA celebra Dia da Amizade

Primeira Conferência Regional do

O grupo do ramo
central
CASEGHA
USA organizou uma
agradável noite para
celebrar o Dia da
Amizade em 24 de
outubro de 2015. A
maioria dos membros estiveram presentes para assinalar este dia, juntando-se para
partilhar canções e momentos de alegria à volta de um
fogo de conselho, cuja “fogueira” era composta pelas
bandeiras dos países pertencentes à ISGF.
A Secretária Internacional, Altagrâce Blanc, leu a mensagem especial do Dia da Amizade, escrita pela Presidente da ISGF, Mida Rodrigues. "Angariámos alguns
fundos, conforme pedido pelo
Bureau Mundial da ISGF, a
favor do projeto da ISGF no
Haiti, bem como para ajudar
os membros que não têm
capacidade financeira para
fazer face às suas quotas
anuais. Durante o jantar e a sobremesa tivemos a
oportunidade de conviver alegremente e de pensar em
todos os membros da ISGF, incluindo os do Ramo
Central, que se reuniram para celebrar o seu 62º
aniversário", referiu Altagrâce Blanc.

Quando e onde: A primeira
Conferência
Regional
do
hemisfério ocidental da ISGF
terá lugar em Paramaribo,
Suriname de 3 – 7 de
setembro
de
2016. A
conferência será organizada
pelo grupo do Ramo Central
(Central Branch) do Suriname,
“Paveurs”, que está a envidar
todos os esforços para que este evento seja inesquecível. Para que se possa estabelecer uma Região e
Sub-Regiões no hemisfério ocidental, a ISGF necessita
do apoio de todos os membros da ISGF pertencentes ao
hemisfério. Para estabelecer a região do hemisfério ocidental, será necessário um comité regional composto
por 4 membros, cuja eleição terá lugar no Suriname.
Simultaneamente será criada a Sub-Região América
Central/Caribe, existindo já a Sub-Região América do
Sul, composta pela Argentina, Chile e Uruguai.
Slogan: Salvar a Terra, tornando-a um local melhor
Hotel: Os participantes ficarão alojados no Eco Resort
Inn, e terão acesso a todas as facilidades do vizinho
Torarica hotel, podendo usar a piscina, sauna e etc. O
alojamento previsto baseia-se numa ocupação de cada
quarto por três pessoas, sendo os preços um pouco
mais altos para quem preferir ficar em quarto duplo ou
single.
Valor da Inscrição: 500,00 USD (dólares americanos)
com base em quarto triplo, incluindo transportes,
pequenos-almoços, almoços, jantares e coffee breaks
durante a conferência.
Programa: Disponibilizado em breve.

30º Aniversário da Fraternal Nacional de
Curaçau
A “Asosiashon
di Patfenderei
di Adulto di
Curaҫao –
Copernicia -”,
Fraternal
Nacional de
Curaçau, nas
Caraíbas,
celebrou o seu
30º aniversário no dia 19 de maio de 2015, contando
com a presença de diversos convidados. De assinalar a
presença da governadora de Curaçau, Lucille GeorgeWout, e o esposo, anterior Presidente da Fraternal,
ambos membros da Associação Copernicia desde a sua
fundação, em 1985.
Para além do bolo, os convidados receberam pequenas
lembranças como sinal de amizade e agradecimento
pela sua presença. A atual Presidente Nacional, Glenda
Dania, recebeu um presente de “Scouting Antiano”, a
Associação Escotista Nacional de Curaçau.
O encerramento do evento ficou a cargo do grupo musi
cal “Serenada” que animou muitos pares dançantes ao
ritmo da música.

COMPANHEIRO, A FRATERNAL CORRE
SÉRIO RISCO E PRECISA DE SI.
NÃO LHE NEGUE O SEU APOIO.

Hemisfério Ocidental da ISGF, no

Suriname

David Bowie – ídolo de várias gerações
David Robert Jones era o seu
nome próprio. Em 10 de Janeiro
(dois dias depois de fazer 69
anos) morreu, em Manhattan, NY,
EUA, um dos mais celebrados intérpretes do rock.
Nascido em 8 de Janeiro de 1947
no bairro de Brixton, em Londres,
foi uma importante figura na música popular, desde há 50 anos,
onde é considerado “um dos músicos populares mais
inovadores e influentes de todos os tempos, sobretudo
pelo seu trabalho nas décadas de 1970 e 1980, além de
ser distinguido por um vocal característico e pela profundidade intelectual da sua obra”
David Bowie,
quando jovem, foi
um entusiasta
praticante do
Escotismo.
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ESCOTISMO PARA ADULTOS
O que é o Escotismo para
adultos?
É um movimento de Escoteiros e de Guias na idade
adulta onde, quem o integra, põe em prática os ideais
do Escotismo, com a finalidade de prestar serviços à
comunidade local, nacional ou internacional, como parte do desenvolvimento pessoal de cada um, como adulto, autónomo (capaz de tomar decisões e de gerir a sua
vida), solidário (que se preocupa activamente com os
outros), responsável (capaz de assumir as consequências das decisões tomadas, de manter compromissos e
de cumprir aquilo a que se propõe) e empenhado (que
procura viver de acordo com os seus valores e apoia os
ideais que julga importantes).
Em Portugal existem 3 associações de escotismo / guidismo para adultos: a Fraternal Escotista de Portugal
(FRATERNAL) fundada em 11 de Março de 1950, a Fraternidade de Nuno Álvares (FNA) fundada em 30/3/55 e
a Associação das Antigas Guias (AAG), fundada em
29/3/92. As três associações acabam de preparar o
novo Estatuto que, após aprovação pelas respectivas
Conferências (Conselhos) Nacionais, irá permitir a constituição da Federação dos Escoteiros e Guias Adultos
(FEGA) que tem como finalidade representá-las perante
as instâncias internacionais, especialmente no relacionamento oficial com a International Scout and Guide
Fellowship [ISGF / AISG].
a)

A Federação irá substituir o COMITÉ PORTUGUÊS DOS
ANTIGOS ESCOTEIROS E GUIAS (AEG), criado por Protocolo
de 6/7/1992.

58ª CONFERÊNCIA NACIONAL
A FRATERNAL AO SERVIÇO DA SOCIEDADE
A direcção da Fraternal e a Mesa da Conferência Nacional, pretendem assinalar a data do 66.º aniversário da
nossa Fraternal, com uma sessão comemorativa, que
integrará a Iª Parte da 58.ª Conferência Nacional, com
início às 11:00 horas do dia 12 de Março, na Sede
Nacional, Rua de S. Paulo, 254 - 1º, Lisboa, para a qual
são convidados todos os dirigentes da AEP e os antigos
escoteiros, associados ou não.
Preenchem esta sessão os dois primeiros pontos da Ordem de Trabalhos da Conferência, como segue:
1. "Álcool e Drogas - um dos senãos da vida, segundo
B.-P." – comunicação do companheiro Doutor Paulo
Henriques dos Marques.
2. “As áreas de trabalho da Fraternal” – introdução de
Rui Macedo, para intervenção livre dos participantes.
Em “As áreas de trabalho da Fraternal”, pretende-se
evidenciar as diferenças entre o trabalho dos adultos
nas duas associações. Uma coisa é participar na Fraternal como escoteiro na idade adulta, outra e bem diferente, é a de ser dirigente. Prevê-se a conclusão da
sessão da manhã pelas 13:00 horas.
UNIDOS
SEREMOS
MAIS FORTES.
NÃO FALTES!

III Encontro de
Coleccionadores de Objectos
Escutistas
O FORUM ROMEU CORREIA, em Almada,
acolheu este ano o III Encontro de Coleccionadores de
Objectos Escotistas de Almada, que teve lugar nos dias
12, 13 e 14 de Fevereiro. Organizado, mais uma vez,
pelo Agrupamento n.º 543 do CNE, daquela cidade,
apoiado pelo Clube de Coleccionadores de Objectos
Escotistas e pela Fraternal Escotista.
Contou, também, com o valioso patrocínio da C. M. de
Almada e da União de Freguesias de Almada, Cova da
Piedade, Pragal e Cacilhas.
No evento participaram 44
expositores, vindos dos
diferentes pontos do País
e de países estrangeiros,
como Espanha, Holanda,
Angola, Inglaterra e Áustria. Entre os expositores
estiveram elementos da
AEP, do CNE, da Fraternal
Escotista e da Fraternidade Nuno Álvares, que trocaram
objectos e opiniões, em
ambiente de feliz convívio entre os membros
das diferentes associações nacionais e internacionais.
Num espaço de mais de
200 m2, que permitiu
aumentar o número de objectos expostos e dar mais
visibilidade à exposição, circularam mais de 250
pessoas, principalmente escoteiros dos Agrupamentos
locais, mas também muitos populares, que observaram
com visível interesse, insígnias de todo o mundo,
bandeiras, peças de uniforme e outros objectos
escotista, alguns raros e outros de elevado valor
simbólico, por terem pertencido a figuras destacadas do
Movimento Escotista.
A cerimónia inaugural constituiu uma agradável festa
escotista, onde centena e
meia de escuteiros, familiares e público aplaudiram as intervenções dos
oradores e o coordenador
da organização Cristiano
Caixeiro, que falou dos
diversos apoios recebidos,
salientando o carinho dispensado pela Câmara Municipal, tendo, em nome
do
CNE
entregue
ao
vereador António Matos a
medalha de Agradecimento do CNE.
Aquele Autarca teve palavras de muito agrado para
com o trabalho do Escotismo no seu Concelho e exortou
entusiasticamente os escoteiros a seguirem o seu
caminho de serviço em favor da sociedade e da defesa
do Ambiente.
Pelo seu percurso e trabalho no Escotismo, foi atribuído
pelo CNE ao nosso companheiro Cristiano Caixeiro, a
Medalha de Mérito Mons. Avelino Gonçalves, a segunda
mais alta condecoração daquela associação.
MG
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FILATELIA ESCOTISTA
por Duarte Gil Mendonça
FILATELIA ESCOTISTA NA LITUÂNIA
É pouca, a filatelia escotista na Lituânia, mas vem de
longa data.
Em 1938 e acompanhando o que já havia acontecido
noutros países, por ocasião do seu primeiro Jamboree
Nacional, a Administração Postal Lituana fez a sua
primeira emissão escotista.
Aproveitou uma série de quatro selos, desse mesmo
ano, alusiva à primeira olimpíada nacional lituana e
neles apôs duas sobrecargas, conforme mostramos:

Para a história do Escotismo
A Administração Postal Húngara emitiu uma série de
cinco selos, em época que não nos foi possível determinar, para lembrar e homenagear o seu concidadão
STEPHEN KASZAP.
Stephen, nascido em 1916 foi, na sua juventude, brilhante aluno no liceu da sua cidade; foi escoteiro no grupo de
Zrinyil, fundado por um dos seus professores, foi um brilhante ginasta e um amante da Natureza.
Nos escoteiros foi integrado na patrulha Galo.

No primeiro (a vermelho) e quarto (a preto) selos, a
sobrecarga é encimada pela Flor de Lis e significa
Campo Nacional de Escoteiros; nos segundo (a preto) e
terceiro (a vermelho) selos, a sobrecarga é encimada
pelo Trevo e significa Campo Nacional de Escoteiras.
Para uma melhor visualização, mostramos apenas as
sobrecargas.
Queremos também dizer, pelo que
conhecemos, que esta sobrecarga,
referida às escoteiras, foi a primeira
alusão na filatelia escotista mundial
ao movimento feminino.
A transformação por que o país passou após a segunda
guerra mundial, não lhe permitiu grandes iniciativas na
emissão de espécimes filatélicos, muito menos escotistas. Aliás, durante a ocupação do país, e durante largos
anos, circularam apenas os selos da potência invasora.

Após se libertar dos seus
constrangimentos, a Lituânia
recomeçou as suas emissões
escotistas, em 2007, para
comemorar o Centenário do
Escotismo Mundial

Para esta efeméride, emitiram também um envelope
com carimbo de primeiro
dia, no qual foi inserida uma
foto dos primórdios do esco
tismo no seu país, na qual
se vislumbra Baden Powell e
sua esposa Ollave.
… e ainda um postal no qual se
pode ver, o que foi, provávelmente, a evolução do seu distintivo, ao longo dos anos, a
par daquele que está representado nos selos.

Cedo foram notadas as suas qualidades de companheirismo e, tão depressa deu provas das suas capacidades e
interesse pelo escotismo e amor ao movimento que,
quando se tornou necessário formar uma nova patrulha,
ele foi o seleccionado para guia.
Era a patrulha Rola.
Stephen era um amante da Natureza e a sua paixão pelo
Escotismo deve ter a ver com as práticas ao ar livre: os
acampamentos, os passeios pelos lagos e as excursões às
montanhas fascinavam-no. Mas também não descurava as
provas de classe e insígnias, onde era exemplar. Não havia
outro como ele.
Na época, adquirida uma bicicleta com as suas economias,
foi da sua cidade a Budapeste e daqui a Godollo, onde decorria o Jamboree Mundial. Na volta, por outro itinerário,
fez o caminho inverso. Percorreu cerca de 120 quilómetros
nos dois sentidos.
Como desportista foi um ginasta exemplar. Em várias competições ganhou várias medalhas: quatro de ouro, três de
prata e uma de bronze.
Mais crescido e terminado o seu curso liceal, ingressou no
Seminário, onde se dedicou apaixonadamente ao catolicismo. Rapidamente foram, também aí, notadas as suas qualidades: a bondade, o amor ao próximo, o serviço a Deus.
Não teve, porém, oportunidade de concluir o seu sonho, já
que viveu pouco tempo. Faleceu em 1935.
Admirado e estimado como havia sido por todos, nasceu
então, por iniciativa popular, um processo para a sua beatificação a que as entidades eclesiásticas não se esquivaram.
Este processo moroso, pelos trâmites habituais da Igreja,
sofreu várias vicissitudes que o atrasaram tais como a segunda grande guerra, a ocupação do país,
Contudo, retomado o processo, esperavase que Stephen Kaszap pudesse, finalmente, ser beatificado em 2010, ano do
Centenário do Escotismo na Hungria.
Ignoramos se foi, ou se aguarda melhor
oportunidade, certo, porém que Stephen
será o primeiro escoteiro a ser beatificado. Ficará na história.
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NOTA DE ABERTURA
(continuação da pág. 1)

básicos que lhes permitem transmitir os ensinamentos curriculares. O professor é (ou deve ser), acima e além de
tudo, um educador e um exemplo. E muitos o são, à custa do
seu próprio esforço, dedicação e sacrifício, dignos do merecido
reconhecimento que nunca chega, sempre misturados e confundidos com muitos daqueles que negam a profissão, agindo
indiferentes aos problemas que os rodeiam, com egoísmo e incompetência.
Estude-se com cuidado e amor pelas nossas crianças, a planificação das escolas, procurando metas de excelência, onde só
professores competentes trabalhem, fazendo do seu exercício,
devidamente recompensado, uma dádiva para a sociedade,
envolvendo também esta e as suas instituições em programas
criativos que apaixonem os jovens e os façam gostar das suas
escolas, e estaremos a erguer os mais sólidos pilares da Educação, um Edifício por todos respeitado, que se assemelhe a
um farol que ilumine os caminhos das gerações futuras.
Só assim daremos aos nossos jovens, hoje descrentes, perspectivas de um amanhã de felicidade e segurança.
O Escotismo pode aqui ter o seu lugar, como agente de formação cívica, de desenvolvimento e força social, com seu método
único de educação não formal, assente num sistema de valores, que visa ajudar a construir um mundo melhor, onde as
pessoas se sintam realizadas como indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade, assente numa cidadania participativa, responsável e tolerante e no respeito pelo
próximo e pelo ambiente”.
De uma colaboração descomprometida da parte das associações escotistas e do empenhamento dos professores na aprendizagem do Método, muito poderiam beneficiar as escolas, os
jovens e a sociedade.
Mariano Garcia

Saber… é bom!
A Farinha de trigo (diz-se) é solução…
Uma vez, eu estava a cozinhar milho verde e quando coloquei
o garfo na água a ferver para ver se o milho estava pronto,
sem querer, acabei queimando a mão toda com água fervente.
Um amigo meu, que era veterano de guerra no Vietname, estava lá em casa e perguntou-me se eu tinha e onde estava a
farinha de trigo...
Eu indiquei-lhe e ele, tirou o pacote e enfiou a minha mão toda
dentro da embalagem e disse para eu conservar a mão na
farinha por 10 minutos, o que eu fiz.
Disse-me ele que, no Vietname, um soldado estava todo a arder e, em pânico, os camaradas jogaram um saco inteiro de
farinha por cima dele todo, o que apagou o fogo. Isso não só
apagou o fogo, mas, depois, reparámos que ele não ficara
sequer com uma simples bolha!!!!
Encurtando a história, eu pus a minha mão no saco de farinha
por dez minutos, e quando a retirei não tinha nem uma mancha vermelha, nem bolha e NEM DOR ALGUMA!!!
Agora, eu mantenho um pacote de farinha de trigo no frigorífico e, sempre que me queimo, uso a farinha de trigo e NUNCA
tive uma bolha, nem cicatriz, nem nada. A farinha gelada é
melhor ainda do que a que está à temperatura ambiente.
Mantenha um saco de farinha de trigo no seu frigorífico, como
precaução. Experimente e verá que é verdade.
Lembre-se de pôr a parte queimada directamente na farinha,
não passe em água primeiro. Directo na farinha, por dez
minutos, e você experimentará este milagre.
(copiado de “coisas que alguns sabem”)

Correio dos leitores
Assunto: Saúde 24 sénior - 808242424 e ou
210126945 - Para quem tiver ou conhecer
quem tenha amigos de e com mais de 65 anos
Meus caros,
Descobri um serviço que acho que todos com mais de
65 anos deveriam utilizar.
É um serviço da Direcção Geral de Saúd - Saúde 24
sénior.
Estamos sempre a dizer mal de tudo e de todos, mas,
quando aparecem coisas organizadas e benfeitas deveríamos ter a obrigação de utilizar e divulgar.
É por isso que vos estou a enviar este e-mail. Quem
tiver mais de 65 anos, utilize, quem tiver menos, terá
pais ou familiares que o podem aproveitar. Então é
assim: Ligamos para o 808242424 ou 210126945 e
dizemos que nos queremos inscrever na saúde sénior.
Posteriormente alguém ligará para nós e faz uma breve
história clínica com levantamento das necessidades,
não só de saúde mas tem a preocupação de perceber
se a pessoa está orientada no tempo e no espaço e se
tem propensão para quedas.
Passamos a ser contactados de 15 em 15 dias.
Perguntam sobre a medicação, sobre a actividade física, alimentação, etc.
Se por acaso, no entretanto, tivermos dúvidas sobre
saúde, se cairmos ou nos acontecer qualquer coisa podemos telefonar.
Por exemplo, estamos sozinhos em casa e caímos e
ficamos
magoados,
ligamos
para
808242424
ou 210126945, eles enviam uma ambulância e contactam o hospital para dizer que vamos a caminho.
Funciona em todo o país.
Acho um serviço exemplar e que deve ser divulgado e
utilizado... tem ainda a vantagem de dar emprego a
enfermeiros.
Canhota amiga…
Nota da redacção: agradecemos ao companheiro (NN) que nos
passou esta notícia.

UMA COLECÇÃO INGLESA…

“O escoteiro ama os animais e a Natureza”
FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL
Rua de S. Paulo, 254 – 1º. – 1200-430 Lisboa
Tel. 00 351 213477025

fraternal.nacional@gmail.com
http://antigosescoteiros.blogspot.com (história)
http://fraternal1950.blogspot.com (notícias)
facebooK  fraternal-escotismo adulto
UMA ASSOCIAÇÃO PARA ADULTOS NO ESCOTISMO

