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PORTUGAL NA PRESIDÊNCIA DA ISGF 

  Pela terceira vez na história da ISGF, um delegado português foi eleito para o seu 

Comité Mundial, mas desta vez Midá Rodrigues foi escolhida pelos seus pares para 

a Presidência daquele órgão, que dirige e congrega o Escotismo Adulto mundial. 
   Maria da Piedade Rodrigues (Midá), Presidente da Associação de Antigas Guias e 
com um largo historial de dirigente nas Guias de Portugal, 
é bem conhecida e estimada no ambiente internacional do 
Escotismo Adulto, cujos meandros conhece bem, 
mantendo fortes laços de amizade e contactos habituais 
com grande número de membros, tendo participado 
activamente em muitos encontros da ISGF, desde a 
fundação da AAG e consequente integração na ISGF, 
apadrinhada pela FAEP, com a qual estabeleceu em 1992 o 
protocolo da constituição do Comité de Amizade de 
Escoteiros e Guias (AEG), Órgao representativo de 
Portugal, ao qual veio também a aderir a FNA, em 2001.  
   Midá Rodrigues tem vindo a desempenhar a Presidência da Sub-Região Sul da 
Europa, da ISGF. 
   Saudamos efusivamente e fraternalmente a nossa companheira Midá e, 
conscientes de que o nosso modesto trabalho algo contribuiu para a conquista agora 

alcançada pelo nosso País, reafirmamos a nossa disponibilidade para prosseguirmos conjuntamente no trabalho que 
urge desenvolver para aumentar o prestígio e divulgação do Escotismo Adulto, quer nacional quer internacionalmente. 
 

NOTA DE ABERTURA 
 

CIDADÃOS DO FUTURO 
 
Gostei muito de ter estado presente no Acampamento 
Nacional dos Escoteiros de Portugal, que decorreu de 1 a 7 de 
Agosto, também chamado de ACNAC do Centenário porque 
marcou o início das celebrações dos 100 anos de implantação 
do Escotismo em Portugal. 
Agradou-me, particularmente, a alegria, o espírito de confra-
ternização e pluralismo, o entusiasmo e a disciplina com que 
os escoteiros e dirigentes em campo se entregaram às activi-
dades realizadas e às tarefas que se impunham cumprir, mes-
mo quando um inclemente e despropositado temporal se aba-
teu sobre o acampamento.  
Acrescentarei, que foi para mim, a partir do que me foi dado 
observar, o melhor acampamento nacional da AEP de que 
tenho conhecimento, não apenas pelo seu número recorde de 
participantes mas, principalmente, por me ter transmitido a 
agradável sensação de que a “minha” associação readquiriu e 
está consolidando os valores que aprendi e me apaixonaram 
no meu tempo de escoteiro. Os Princípios que dão importân-
cia ao Escotismo, o Método que herdamos de B.P. e seus 
seguidores e a clareza com que se aponta, de novo, o Cami-

nho a Seguir, parecem-me ser valores em plena aquisição 
pelos actuais dirigentes associativos. 
Sabendo por experiência própria que tais valores se não 
adquirem nem transmitem por acaso, é ao sector de formação 
de dirigentes que atribuo a maior quota-parte desta agradável 
evolução, fazendo votos que os esforços ali desenvolvidos 
continuem e se intensifiquem nos próximos anos, para que a 
obra de formação dos dirigentes escotistas continue a dar os 
seus frutos. 
Não deixando de ter em mente as assustadoras manifestações 
juvenis, que vão tendo lugar em diversos países, mesmo nos 
que se pretendem líderes da civilização e da democracia, mas 
querendo acreditar que elas representam apenas franjas mi-
noritárias de jovens transviados, esta vivência com os escotei-
ros portugueses veio restituir-me a convicção de que a juven-
tude portuguesa não está perdida e o nosso movimento 
escoteiro poderá ter ainda uma palavra a dizer nos programas 
a oferecer aos jovens, tendo em vista a sua formação para a 
cidadania, O importante e imperioso é que os responsáveis 
pelo sector juvenil acordem dos seus sonhos de inovação, 
apoiando e estimulando o que de bom ainda existe à nossa 
volta, confiem no Escotismo e no seu Método como parceiro 
responsável na educação de cidadãos conscientes dos seus 
deveres cívicos, numa cultura de paz, justiça e igualdade, 
valores maiores da verdadeira cidadania. Mariano.Garcia
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26ª Conferência Mundial 
da ISGF/AISG 
A 26ª Conferência Mundial da 
AISG/ISGF teve lugar na re-
gião da Lombardia, Itália, na 
cidade de Como, entre os dias 
26 de Setembro e 2 de Outu-
bro. A sua organização foi da responsabilidade do 

Movimento Adulto dos 
Escoteiros Católicos 
Italianos - MASCI (a 
Fraternal Escoteira e 
Guia de Itália) e nela 

tomaram parte cerca de 

500 participantes, repre-
sentando 43 países dos 
cinco continentes. 
Na Conferência Mundial 

têm assento, como delegados, 4 representantes de 
cada país. O Comité de Amizade de Antigos Escoteiros 
e Guias - que congrega as 3 associações portuguesas 

de Escoteiros e Guias Adultos - é a entidade que repre-
senta Portugal. 
A delegação nacional foi, portanto, composta por Midá 

Rodrigues, presidente da AAG, Rui Macedo, presidente 

da FAEP, António Fontinha, secretário internacional da 
FNA e Ana Rodrigues, secretária internacional da AAG. 
Como observadores estiveram ainda 14 elementos da 
AAG e 3 da FAEP 

A Conferência decorreu 
na Villa Olmo, um anti-
go palacete situado na 

margem Norte do Lago 
Como, frente à cidade, 
construído entre 1782 
e 1812, sob a direcção 

do arquitecto Cantoni e 
no seu interior e jar-
dins abundam pinturas 

e esculturas mitológicas, executadas por Domenico 
Pozzi , evocando as leis que regem o Universo. 
Fora das sessões ofi- 
ciais, os participantes 
puderam trabalhar em 
grupos, a fim de elabo-

rar o novo plano de 
acção para 2011/2014 
e, também, conviver 
durante os intervalos e 
nas excelentes excur-
sões realizadas no 5.º 
dia. 

A Conferência foi presidida pelo companheiro Riccardo  

 
della Rocca, de Itália, tendo sido vice-presidente a 
companheira Carol Bowen, do Reino Unido. O secreta-
riado foi assegura-

do por Faouzia 
Kchouk, Secretaria 
Geral da ISGF. 
O tema da Confe-
rência, “Os bens 
comuns: a água 
a terra e o ar”, 

foi apresentado 
pelo Professor 
Simone Morandini. 
A Conferência acolheu dois novos países, como mem-

bros associados: O Burkina Faso e a Zambia. Depois, 
foi aprovado o Relatório Trienal e Contas (2008/2010), 

e o Orçamento para o próximo triénio.  
Foram também 
aprovadas algu-
mas alterações à 

Constituição 
Mundial, entre as 
quais o n.º. 2 do 

artigo 1 onde 
passou a cons-
tar: 
2. Admissão de 
adultos 
Podem ser mem-

bros da AISG/ISGF por filiação a uma Associação 

Nacional ou ao Ramo Central, os adultos membros 
actuais ou antigos das Organizações membro da Asso-
ciação Mundial de Guias e Escoteiras e da Organização 
Mundial do Movimento Escotista, assim como os adul-
tos que não tendo tido tal filiação no passado, estejam 
dispostos a subscrever os valores do Escotismo e do 

Guidismo”. 
Importa referir que esta sempre foi a prática da FAEP, 
desde a sua fundação em 1951 
Com vista à renova-
ção estatutária do 
Comité Mundial, a 
Conferência anun-

ciou as 10 candida-
turas apresentadas. 
Após votação, 

foram eleitas para 
um mandato de seis 
anos, as seguintes 
companheiras: 

Virginia Bonasegale da Itália, Nana Gentimi, da Grécia,                                           
ia, Verna Lopez, de 
Curaçau e Maria da Pie-
dade (Midá) Rodrigues, 
de Portugal. Prosse-
guem o seu mandato 

no Comité Mundial, por 
mais 3 anos, Arald 
Kesselheim, da Alema-
nha, Paul Locussou, do 
Bénin, Abdelaziz Ben-

said, de Marrocos e Muftah Ajaj, da Líbia. 
                                                          (continua na pag. 3) 

http://3.bp.blogspot.com/-hjVMyXhqUWw/TpnUX09odHI/AAAAAAAAAPk/-stISyxAHko/s1600/conferencia5+018.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-tVUYUHkmHcs/TpnXVAe02yI/AAAAAAAAAQI/u40B0ZVl_pw/s1600/coferencia+1+447.JPG
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Eleita pelos seus pares, a nova Presidente do 
Comité Mundial é a nossa Companheira Midá 

Rodrigues, secundada por dois vice-presidentes, 

Abdelaziz Bensaid e Nana Gentimi. 
Os membros que deixam o Comité Mundial são 

Linda Bates do Canadá, Ales Cerin da Eslovénia, 

Anne Dupont da Belgica, Brett D. Grant da 

Austrália, Rigmor Lauridsen da Dinamarca e Mario 

Sica de Itália. 

A Austrália foi escolhida para realizar a 27.ª 

Conferência Mundial, que terá lugar em Sidney, de 

19 a 24 de Setembro de 2014. 

À margem da Conferência, foram especialmente 

considerados os aspectos lúdicos da reunião, posto 

que todas as noites decorreram sessões recreativas 

com a apresentação de diferentes países, de 

colectividades locais, ou das duas associações 

escotistas italianas, a AGESCI e o CNGEI. 

A “foto de família” da Conferência 
 

 

DIA DA AMIZADE ESCOTISTA 
25 DE OUTUBRO 

 

           
 

Deixemo-nos invadir por sentimentos de 
companheirismo, olhando o semelhante como um 
amigo, de mãos estendidas para os que precisam 

de nós, contribuindo para a construção de um 
mundo de PAZ, AMOR e JUSTIÇA 

 

 

ESCOTISMO ADULTO 
WOSM E ISGF ASSINAM 
DECLARAÇÃO CONJUNTA  
O Relatório apresentado à 26ª Conferência Mundial da ISGF, 
dá conta (anexo IV) de uma Declaração conjunta das duas 
associações, subscrita pelos Presidentes do Comité Mundial 
da Fellowship e da Organização Mundial do Movimento 
Escotista.  
Do referido documento destacamos, no ponto n.º 1 relativo à 
Missão e natureza das duas organizações: “É compatível que 
os adultos que actualmente têm um papel na sua própria 
organização juvenil de escoteiros e escoteiras em apoio aos 
jovens, escolham também pertencer à AISG/ISGF como um 
serviço voluntário adicional, desde que entendam que a sua 
permanência na AISG/ISGF é de uma natureza diferente dos 
Dirigentes escoteiros ou instrutores”. 
Pela importancia do documento, voltaremos a ele,num próxi-
mo Boletim. 

A delegação portuguesa à Conferência 
 

 

 
Hino da AISG / ISGF 
        (Versão portuguesa) 

 
Somos Antigos Escoteiros e Guias 
E caminhamos de mãos dadas 
Unidos pelo Ideal nós vamos 
Servir sempre melhor. 

 
REFRÃO BIS 

 
Do mundo inteiro, de todas as cores, 
Juntos na AISG 
Na Amizade do coração 
Para tornarmos este Mundo mais feliz. 

 
Guiados pela nossa Promessa 
Temos a Visão de B.P., 
Amar a Deus, Servir o Próximo, 
Viver em harmonia. 

 
 

UMA VEZ ESCOTEIRO, SEMPRE ESCOTEIRO
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(Continuação do número anterior)    

Breve história dos Acampamentos 
Nacionais da AEP (2) 

VI ACNAC – 1940 – 30 Ago / 9 Set – Belém, Lisboa 
Este acampamento realizou-se por ocasião da Exposição 

do Mundo Português, grande acontecimento nacional para 
a dupla comemoração do 8º centenário da Fundação da 
Nacionalidade (1140) e 3º centenário da Restauração da 
Independência de Portugal (1640). 
Por esta razão foi chamado de  

 
 
 

Acampa-
mento dos  

centenários 
 
 
 

 
O Acampamento realizou-se naquele local, para ficar per-
to do recinto da Exposição, para permitir, por um lado, 
que os escoteiros pudessem assistir aquele vistoso acon-
tecimento e, por outro, para aproveitar da sua colabora-

ção e disponibilidade como voluntários para algumas tare-
fas ligadas aquele evento. 
Local: em terrenos anexos ao Hospital Colonial, na Rua da 
Junqueira (Belém), hoje denominado Hospital Egas Moniz.  
Chefe de Campo: Franklin d’Oliveira. 
Chefe do Museu de Trabalhos de Campo: José M. Nobre 
Santos. 
Participação: Estiveram presentes escoteiros do Centro, 
Norte e Sul. À última hora não se concretizou a vinda de 
escoteiros das Ilhas. 
Nota: O local não se adaptava a uma actividade de tal na-
tureza, pelo que o acampamento não alcançou grande ní-

vel escotista. 
 

VII ACNAC - 1944 – 2/11 Set – St.º António, Estoril 
Apesar de estarmos em plena época de guerra, o engº 

Jorge Jardim, que ocu-
pava então o cargo de 

Chefe da Região Cen-
tro, procurava envol-
ver os grupos de esco-
teiros no seu dinamis-
mo, mobilizando o 
entusiasmo dos esco-
teiros e o interesse do 
público pelo escotismo. 

A Região promoveu um acampamento que decorreu, du-
rante mais de uma semana, no pinhal da Escola Salesiana 
do Estoril. Foi uma actividaade de bastante relevo, na 
qual participaram escoteiros de vários pontos do país, 

nomeadamente da Região Norte, onde era Chefe Amâncio 
Salgueiro Jr. que, à sua maneira, desenvolvia, igualmen-
te, grande actividade naquele zona do país.  
Por esta razão, veio mais tarde a ser classificado como 
Acampamento Nacional. 

Local: Mata de Santo António, no Estoril, pertença 
da Escola Salesiana. 
Chefe de Campo: Jorge Pereira Jardim. 
Presentes: Grupos da Região Centro e escoteiros 
isolados das Regiões Norte e Sul. 

Nota: Foi organizado pela Região Centro dedicado às Pro-
víncias Ultramarinas, mas não chegou a ser possível dar-

lhe, nesse sentido, a projecção a que fazia jus. 

VIII ACNAC – 1950 – 11/21 Setembro – Carcavelos 
A substituição da chefia nacional 

logo após a posse do engº Jorge 

Jardim como Presidente da AEP, 

trouxe à associação um dinamismo 

que contagiou os grupos do norte ao 

sul do País. Vivia-se um novo 

momento de esperança e optimis-

mo, a que não era alheio o ambicio-

so programa traçado pela nova che-

fia nacional, no qual se destacou a realização do Acampa-

mento Nacional.  

Serviços centrais, chefias regionais e os grupos empenha-

ram-se na preparação dos seus escoteiros que, no mês de 

Setembro, rumaram para Carcavelos, ansioosos pela 

aventura de viver um grande acontecimento escotista. 

Para além das ex-

celentes condições 

naturais da mata 

posta à disposição 

dos escoteiros, tu-

do estava por fazer 

quando no sábado 

dia 9 começaram a 

chegar ao acampa-

mento os grupos 

de Lisboa e arredores, para iniciar a montagem dos seus 

campos e participar no arranjo dos espaços gerais, tarefa 

árdua que exigiu muito do esforço e dedicação dos diri-

gentes e escoteiros mais velhos desses grupos.  

Durante a semana seguinte, chegaram os grupos do Al-

garve, Porto, Gaia, Entroncamento, Setúbal, etc., para 

juntarem os seus esforços aos de Lisboa para que o 

Acampamento resultasse na actividade brilhante que foi 

na realidade, tendo 

a sua memória per-

durado por muitos 

anos em todos 

aqueles que nela 

participaram e vi-

veram entusiasma-

dos aquele aconte-

cimento. 

 Local: Mata da Quinta do Junqueiro, em Carcavelos. 

Chefia do Campo: Amâncio Salgueiro Jr., com os 

adjuntos António Mira Calhau e João Clímaco do 

Nascimento. 

Fogos de campo e animações: Ernesto C. Nascimento 

Secretaria: José Miranda de Melo e João Patrício de 

Melo, auxiliados por Otelo Henriques de Sousa e 

Justino Estevão da Silva. 

Serviços Médicos: Dr. Baltazar Rebelo de Sousa. 

SMU e publicações escotistas: Capitolino Macedo. 
 

Nota: O Presidente da AEP, engº Jorge Jardim, visitou por 

duas vezes o Acampamento, a primeira no dia 10, a se-

gunda, no dia 17, acompanhado pelos Comissários Inter-

nacionais reunidos por aqueles dias em Conferência, reali-

zada pela primeira vez em Portugal. (continua no próximo boletim) 
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3º Encontro da Sub-Região  

Europa Central da ISGF 
Polonia - 2011 

Perkoz 28 Ago – 4 Set 

Gdanski 4 a 7 Set 
 
Com o interesse de observar aquilo que se vai fazendo noutros países, em matéria de Escotismo Adulto, 
tem o Conselho Director da FAEP multiplicado contactos e trocado experiências com os responsáveis de 
outros países e, sempre que possível, participado em actividades internacionais, em deslocações de 
alguns dos seus membros, suportadas pelos próprios como não poderia deixar de ser. 

Aproveitando a abertu-
ra proporcionada pela 
respectiva organização, 
Rui Macedo e Mariano 
Garcia (acompanhados 
das respectivas espo-
sas) deslocaram-se à 
Polónia, onde partici-
param no 3º Encontro 
sub-regional dos países 
da Europa Central, que 

se desenrolou de 28 de Agosto a 7 de Setembro, registando-se a 
presença de 61 participan-
tes, que representavam os 
seguintes países: Áustria, 
Alemanha, Liechtenstein, 
Polónia, Portugal, República 
Checa, Suíça.  
O Encontro foi dividido em 
duas partes. A primeira, que 
decorreu entre os dias 28 de 
Ago. e 4 de Set, num magnífico campo escotista localizado em 
Perkoz, nas margens do lago Pluszne, perto da cidade de 

Olsztynek.. 
 Para além das reuniões de 
debate de questões técnicas 
e organizacionais exclusivas 
dos delegados daquela sub-
região, o Encontro dedicou a 
sua atenção às questões de 
protecção da Natureza e 
efeitos das alterações 

climáticas.  
Neste sentido houve lugar a dois workshops dedicados, respecti-
vamente, a observação das aves locais 
e estudo da vida das abelhas, e 
produção de mel e cera. Realizou-se, 
ainda, uma conferência do com-
panheiro Andrzej Janowski, presidente 
do Museu Harcerstwa (Museu Esco-
teiro de Varsóvia), sobre o centenário 
do Escotismo Polaco, uma excelente 
lição de história versando especial-
mente a intervenção dos Escoteiros 
durante as invasões sofridas pelo seu 
país, classificando-os de heróicos defensores e de mártires ao 
serviço da sua Pátria. Houve ainda oportunidade para algumas 
visitas a alguns importantes locais históricos, como foi aos 

campos de Grunwald, onde em 1410 se desenrolou importante 
batalha, às cidades de 
Olsztynek e Nidzika, onde 
visitamos o Parque Etnográ-
fico local, o mais antigo 
museu ao ar livre da 
Polónia, com seus edifícios 
tradicionais em tamanho 
natural, recuperados das 
respectivas épocas. 
No dia 4 de Setembro, os participantes seguiram para Gdanski, 
numa magnífica viagem de autocarro de cerca de 350 Kms, 
visitando pelo caminho a cidade de Olsztyn, um importante 
centro de vida académica e cultural, que é a principal cidade das 
regiões da Vármia e da Masúria, o Castelo de Malbork, 

residência dos Cavaleiros 
Teutónicos no séc. XIII e a cidade de 
Gdynia e o respectivo porto, onde 
pudemos observar o magnífico es-
pectáculo de perto de uma centena 
de veleiros ali fundeados, partici-
pantes de uma regata oceânica, da 
qual fazia parte um veleiro dos 
escoteiros holandeses, que tivemos 
a oportunidade de visitar e conviver 
com a respectiva tripulação. 
Depois, a magnífica cidade de 
Gdanski, onde o grupo de partici-

pantes se instalou num hotel escotista, seguindo-se três dias de 
visitas aos magníficos monumentos da cidade e aos pontos mais 
significativos dos arredores, havendo oportunidade para visitar o 
Museu de Kashubia, em Kartuzy que recria a vida quotidiana 
daquela importante região na história polaca moderna. O 
contingente escotista teve oportunidade de visitar a Câmara 
Municipal, onde foi recebido pelo vice-presidente da edilidade, 
ele próprio antigo escoteiro, que teve palavras de muita simpatia 
para o Escotismo, referindo a sua enorme importância na 
formação dos jovens, evidenciando o seu conhecimento da 
história do escotismo polaco nos tempos heróicos do seu 
envolvimento, na resis-
tência ao invasor e na 
recuperação do país.  
A Polónia também nos 
impressionou pelo seu 
evidente crescimento 
económico e cultura 
cívica dos seus 

habitantes.            
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     Da nossa história… 
 

(apoiado na História dos Escoteiros de Portugal - de Eduardo Ribeiro e jornal escotista “Sempre Pronto “) 
   

Os novos ventos para o Escotismo (17) 

 

 
A eleição do comandante Henrique Tenreiro para Presi-
dente da AEP, durante a Conferência de Dirigentes reali-

zada em Dezembro de 1952, veio por termo aos desen-
tendimentos que dividiam os dirigentes associativos e 
chefes de grupos desde que o engº Jorge Jardim anuncia-
ra a sua resignação naquele cargo. 
 

Posse do novo Presidente da AEP 
A tomada de posse do novo Presidente teve lugar em 19 
de Fevereiro de 1953, num acto extraordinariamente 
concorrido, a que presidiu o Presidente cessante, engº 
Jorge Jardim, acompanhado do dr. Alfredo Tovar de 

Lemos, presi-

dente da FAEP, 
dr. Francisco 
Cortês Pinto, 
presidente do 
Tribunal de Honra 
da AEP e dr 
Manuel Alambre 
dos Santos, 
representante da 
Mocidade Portu-
guesa.  
Afirmando a sua 

condição de escoteiro (enquanto criança fez parte dos 
“escoteiros de Lisboa”) e a sua enorme simpatia pelo 
Escotismo, H. Tenreiro declarou na oportunidade: “a 
minha única norma é a absoluta lealdade, colaboração e 
amizade”.   
Porém, ainda que a sua eleição tenha sido votada por 
unanimidade, não era de todo agradável para alguns 
chefes de grupo o facto do novo presidente ter uma tão 
evidente actividade política ao serviço do Estado Novo. 
Mas diga-se, em abono da verdade, que Henrique Tenrei-
ro quase sempre manteve uma clara distinção entre essa 

actividade e a sua Presidência da associação escotista, 
mesmo quando alguns dos seus mais directos colabora-
dores tomaram atitudes equívocas. 
 

Posse da nova Direcção associativa 
Em 7 de Março, na presença do Presidente do Tribunal de 
Honra, Henrique Tenreiro deu posse à sua direcção, que 
ficou assim constituída: Escoteiro Chefe Geral, Comodoro 
Daniel Duarte Silva; Secretário-Geral, tenente Domingos 
Diogo Afonso; Tesoureiro, Júlio Rocha Borges; Vogais: 
Manuel Dias de Almeida e Alberto Garcia de Almeida. Para 

o cargo de Secretário das Relações Internacionais foi es-
colhido o 
engº  Manuel 
Lopes Peixo-
to. Foi ainda 
designada 
uma 
COMISSÃO 
TÉCNICA 

formada por: 
Franklim de 
Oliveira, Joa-
quim Amân-
cio Salgueiro 
Jr., João Clímaco do Nascimento, engº José Maria Nobre 

Santos, João Madeira Leitão, Henrique Alves de Azevedo,  

 
e João Magalhães Ferraz, todos nomes já conhecidos nos 
meios escotistas. 

 
A nova Sede dos Escoteiros de Portugal 
Em 23 de Abril do mesmo ano a AEP muda a sua Sede 
Central para instalações conseguidas, a título provisório, 
no Cais do Sodré, local excelente mas demasiado exíguo 
para o fim em vista, a não ser que desde logo se tenha 
pensado em que um gabinete para a direcção e uma sala 
para reunir os dirigentes seria espaço suficiente para a 
Sede nacional.  
A inauguração foi assinalada com um acto solene, mar-

cando alegremente o “Dia do Escoteiro”. Durante a ceri-
mónia, a que assistiram (de pé) os chefes dos grupos de 
Lisboa e alguns convidados, Henrique Tenreiro ofereceu à 
AEP uma nova bandeira nacional.  
O estandarte da associação e uma bandeira de S. Jorge 
foram igualmente oferecidos, respectivamente, por Fran-
klin de Oliveira e Amâncio Salgueiro. O Presidente da AEP 
colocou no estandarte associativo as insígnias de Cavalei-
ro da Ordem de Benemerência e de Mérito da Cruz Ver-
melha Portuguesa, oportunamente conferidas à AEP. 
 

Falta de desenvolvimento e dinamização 
Dadas as circunstâncias, a actividade associativa não 
conheceu grande desenvolvimento, nem a dinamização 
dos grupos se fez sentir como desejado, apesar de alguns 
esforços por parte da direcção. O Escoteiro Chefe Geral, 
acompanhado de outros elementos directivos visitou, 
durante o mês de Junho, os grupos da Capital, informan-
do-se com interesse da sua situação, das condições de 
trabalho e de instalação, provocando certo entusiasmo em 
alguns grupos. 
Por seu lado, o jornal “Sempre Pronto”, em crítica sublimi-
nar ao pouco trabalho que se estava desenvolvendo na 

AEP, avança em artigo de Eduardo Ribeiro, publicado no 
seu número de Setembro de 1953, a oportunidade de 
uma homenagem pública aos fundadores da Associação, 
integrada nas comemorações do 40º aniversário e “o re-
gresso aos princípios que norteiam o Escotismo e às direc-
trizes de B.P…”.  
Também a criteriosa exposição ao Presidente, apresenta-
da por Júlio dos Santos, Chefe do Grupo n.13, instalado 
na Sociedade de Geografia, considerando “que a superior 
finalidade da AEP impõe uma revisão do seu plano de tra-
balho para melhoria do seu nível cultural e consequente 

prestígio..." continha propostas objectivas, que não 
surtiram efeito, e que só vieram a ser conhecidas pela 
publicação integral daquele documento no “Sempre 
Pronto” de Outubro e Novembro de 1953. 
 

O 40º aniversário da AEP 
Porém, as comemorações do 40º aniversário da AEP, não 
atenderam a tais sugestões e até ficaram bem longe da 
resolução que havia sido aprovada na Conferência de Diri-
gentes de Dezembro de 1952: “Que se realize em 1953 

um Acampamento Nacional e uma Semana do Escotei-
ro, em comemoração do 40º aniversário da AEP…”, 

limitadas a uma Sessão solene, ainda que com algum 

brilho e discursos prometedores de bons tempos para o 
futuro, que não chegaram a entusiasmar grande número 
dos chefes dos grupos. 

(continua na pág. seguinte) 
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Da nossa história… 

(continuação da pág. anterior) 

Mas a orientação do com.te Henrique Tenreiro nunca foi 
posta em causa, mantendo-se na Presidência da AEP por 
mais de vinte anos (até Abril de 1974) Porém, a verdade 
é que, apesar da boa vontade que demonstrava, nunca a 
sua importância nacional trouxe evidentes benefícios para 
os Escoteiros de Portugal e nunca se desfez em alguns 
dirigentes o mal-estar que sentiam em público quando 
tinham de se identificar como seus subordinados. 

Os novos ventos para o Escotismo em Portugal 
É neste período, que começa a notar-se um forte inves-
timento da Igreja Católica na sua associação escutista, 
através da proliferação de Agrupamentos junto das pa-
róquias, ganhando visibilidade pública com as acções 
desenvolvidas pelos escutas. 
A ausência de um sólido programa de acção da AEP e a 
debilidade das chefias central e regionais, não proporcio-
nou a resposta associativa que seria de esperar, juntando 
ao bom trabalho desenvolvido pelo escotismo católico, ne-
cessariamente limitado pelo proselitismo das suas acções, 

actividades características do Método escotista, dando ao 
Movimento português a universalidade dos seus princípios 
interétnicos e interconfessionais. Bem pelo contrário, vi-
veu-se um período de alheamento e cedências perante os 
vanguardismos ditados pelo peso social da associação 
congénere, de que podem servir de mero exemplo a inter-
venção na Assembleia Nacional, em 19 de Novembro de 
1952, do deputado Jacinto Ferreira ou aconfusão lançada 
à volta dos vocábulos escoteiro e escotismo, onde os nos-
sos dirigentes evidenciaram a sua fraqueza, ignorância e 
desinteresse.  

 A existência de movimentos de pressão 
Entretanto, era evidente a existência, desde os finais dos 
anos quarenta, de alguns movimentos de pressão, corpo-
rizados no aparecimento do jornal “Sempre Pronto”, em 
Janeiro de 1945 e da Fraternal dos Antigos Escoteiros, em 
Março de 1950. Também a melhor atenção dispensada ao 
Escotismo nos meios evangélicos, a partir do II Congresso 
da Juventude Evangélica Portuguesa (Maio de 1951), no 
qual foi apresentada a tese “O valor do Escotismo na edu-
cação da adolescência”, da autoria de Eduardo Ribeiro.  
Tais movimentos, a que sempre encontramos ligada a 
figura prestigiada do antigo dirigente escotista Eduardo 

Ribeiro, apoiado pela acção organizativa do Grupo n. 94 e 
do seu Chefe Capitolino Macedo, vão evoluindo positiva-
mente através da inauguração do Grupo n.10, em 27 de 
Abril de 1952, anexo à Igreja Evangélica Presbiteriana de 
Lisboa; a criação, em Maio de 1952, de uma secção do 
Grupo n. 94, na Igreja Presbiteriana da R. Febo Moniz, 
que viria a transformar-se no Grupo n. 8, de fortes tradi-
ções, criador de novos Grupos; reabertura, em 1 de 
Junho, do Grupo n. 78, anexo à Igreja Evangélica Figuei-
rense, na Figueira da Foz; a criação do Grupo “Rainha D. 
Leonor” das Guias de Portugal, em 3 de Maio de 1953; a 
instalação da Comissão Organizadora da União Evangélica 

de Escoteiros de Portugal, que não terá chegado a concre-
tizar a sua existência, dando, porém, lugar à criação de 
um Secretariado dos Grupos Evangélicos, que teve uma 
acção de certo relevo em alguns episódios daquela era 
escotista. 
Conforme noticia o S.P. de Outubro de 1952, foi ainda 
criado o Grupo n. 12, na Juventude Evangélica Portuguesa 
e grupos em formação no Porto, Almada, Moura e Funchal  
O 2º Acampamento Internacional de Patrulhas, em 
S.Paulo - Brasil  
Após os factos que vem sendo narrados, não será difícil 

reconhecer que todo o esforço da direcção associativa se 
concentrou no contingente que participaria no 2º Acampa-
mento Internacional de Patrulhas que viria a decorrer em 
Julho de 1954 em S. Paulo, Brasil. Já havíamos estado  

 
presentes, com duas patrulhas, em Gillwel Park, quando 
da realização do evento anterior, graças ao empenhamen-
to do então Presidente engº Jorge Jardim, mas esta se-
gunda edição foi rodeada de cuidados especiais, que trans 
formaram o nosso contingente numa verdadeira embaixa-
da do escotismo português a terras brasileiras, onde exis-
tia uma relação bem fraternal em numerosos dirigentes 
escotistas do país irmão, que dispensaram aos nossos 

escoteiros provas de grande carinho. 
 

 
 
Quem conheceu Albano da Silva, então escoteiro-chefe 
geral adjunto, sabia perfeitamente que ao ser nomeado 
responsável pelo contingente português tudo teria que 
correr de forma perfeita, mas fica-nos a admiração pela 
forma como tudo foi preparado, incluindo o treino dos 
escoteiros, que para o efeito participaram num acampa-
mento de cinco dias, dirigido pelo chefe Francisco Pina, e 

pelo empenho do “Sempre Pronto” no acompanhamento 
que fez daquela actividade, cujo relato preencheu várias 
páginas, durante dois ou três números. Provavelmente, 
tal actividade mereceu aquele empenhamento, até porque 
dela ficou uma boa recordação e um espólio histórico que 
veio a alimentar actividades posteriores. 

O 10º aniversário do jornal “Sempre Pronto” 
O jornal escotista tinha atingido o auge da sua populari-
dade e prestígio. Órgão de ligação dos antigos escoteiros, 
ele era também o aglutinador de todo o movimento asso-
ciativo da AEP. O dinamismo do seu director, Eduardo 

Ribeiro, tornando-o presente a todos os níveis nas acções 
associativas e a qualidade dos colaboradores que nele de-
positavam os seus pensamentos e comentários, deram-
lhe o prestígio de um jornal adulto e respeitado por todos, 
mesmo aqueles que não concordavam com alguns dos 
seus conteúdos. 
Por isso, não surpreende o êxito alcançado nas comemo-
rações do seu 10º aniversário, com uma Sessão Solene 
realizada no dia 3 de Janeiro de 1955, no Salão Nobre do 
Ateneu Comercial de Lisboa, à qual assistiu uma delega-
ção de antigos escoteiros espanhóis que se deslocaram a 

Lisboa propositadamente para o efeito. A Sessão foi presi-
dida pelo com.te Henrique Tenreiro, ladeado pelo Como-
doro Duarte Silva, Escoteiro Chefe Geral, Augusto Romão, 
director do Ateneu Comercial de Lisboa, Henrique Geno-
vés, chefe da delegação espanhola e colaborador do S.P. 
e Eduardo Ribeiro, director do jornal. Entre a numerosa 
assistência, membros da direcção da AEP, muitos dirigen-
tes escotistas e escoteiros de diversos grupos da Capital, 
antigos escoteiros, jornalistas e outras individualidades. 
O jornalista e antigo escoteiro, sr. Ernesto Belo Redondo 
proferiu uma conferência com o título “O nosso amigo 
jornal”. 

Das comemorações, ainda fizeram parte uma exposição 
da imprensa escotista, que despertou grande interesse e 
um jantar de confraternização, que foi largamente 
concorrido. 
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Curiosidades à 
margem do Encontro 
na Polónia 
 

Uma das maiores dificuldades que 
em perspectiva se nos deparava (aos 4 portugueses) pa-
ra o Encontro na Polónia, era exactamente o facto de o 
polaco ser para nós uma língua absolutamenteestranha. 
Qual a nossa maior surpresa, logo na nossa chegada a 
Perkoz, quando “alguém” se nos dirige acolhedoramen-
te no mais perfeito castelhano, enchendo-nos de enor-
me alegria pois, graças à 
simpatia da companhei-
ra Barbara Poniatowska 
passamos a entender 
tudo o que se dizia à 
nossa volta. 
Barbara Poniatowska, 
tradutora-intérprete em 
línguas espanhola e romena, igualmente participante 
no Encontro, estava voluntariamente ao “nosso serviço” 
e cumulou-nos de gentilezas que não poderemos 
esquecer. 

__________________ 
 
Outra curiosidade se registou quando o Mariano, pe-
rante a presença de mais de quarenta companheiros 
alemães, lembrou que talvez tivesse ali algum dos parti-
cipantes no Acampamento Nacional dos escoteiros ale-

mães, em Furth 
im Wald, onde 
nós havíamos 
estado no ano 
de 1989. 
Espalhada a 
pergunta pela 
sala, depressa 
se concluiu que 
cinco compa-

nheiros alemães haviam estado naquele acampamento. 
Com alegria, saudámos a descoberta. Ali estávamos 
oito, dos mais de quatro mil participantes em Furth im 
Wald, passados 22 anos.  
 

 
 

ENCONTROS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS DA AISG/ISGF 

Os encontros nacionais, sub-regionais e regionais da AISG/ 
ISGF, são uma excelente oportunidade para viver o espírito 
do Escotismo Adulto. 
São, por isso, momentos ideais para fazer novos amigos e 
conhecer outras cidades e países. 
Não possuem a carga de trabalhos a que as conferências 
estão sujeitas e são normalmente abertos a todos os mem-
bros individuais das associações que pertençam à Fellowship, 
não sendo por isso recusada a inscrição a quem não pertença 
à área geográfica da sua realização. Apenas por razões de 
logística, as inscrições são, por vezes, limitadas a um número 
máximo de participantes. 

   

Para 2012 encontram-se já marcados: 

 

27.º Encontro da Sub-Região Norte / Báltico 

Data - 13 a 17 de Junho - Inscrição 450€ 
Local - Birstonas, Lituânia 
 

Encontro Anual de Cork City - Irlanda 

Data - 25 a 29 de Setembro 
Local - Cork City 
 

6.º Encontro de Escoteiros e Guias Adultos da Tunísia 

Data - 5 a 12 de Outubro 
Local - O Encontro começa em Sousse, onde se passarão os dois 
primeiros dias. Continua em El Djem, Sfax, Gabés e Djerba onde  
se passarão mais duas noites. Segue para Tataouine e Ksar Ouled 
Soltane local onde se ficarão mais 3 noites. Terminará no dia 12 
novamente em Sousse. 
 

14.º Encontro do Mediterrâneo 
Data - 31 de Outubro a 5 de Novembro 
Local - Cádiz 
Visitas a Córdoba e Granada 
 

Pormenores e mais informações no site da AISG / ISGF -
 www.isgf.org 

 

Alguns aspectos da bela cidade de Gdanski 


