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Dia 22 de Fevereiro

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 mêsmo dia.
Quase todas as Associações
Escotistas Nacionais por todo o
mundo, celebram esta data como “ O dia do Fundador”. Este dia é conside-rado 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.
O 22 de Fevereiro é também celebrado pelas guias e escoteiras do
mundo inteiro como “dia mundial
do Pensamento”.
É um dia para reflectir sobre o
sentido do Guidismo e do Escotismo e acerca dos outros países e
das outras culturas.
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,
assim como o privilégio que para
todos nós constitui a dádiva das
vidas de BP e Olave BP e a inspiração que tiveram ao criar os Movimentos Escotista e Guidista, bem
como o trabalho de tantos Escoteiros e Guias que deram continuidade à iniciativa do Fundador, o que permitiu que essas
realidades chegassem até nós.

Reproduzimos abaixo algumas frases de BP, assim
como a sua última mensagem, que gostaríamos que
divulgassem pelos vossos amigos e antigos companheiros.
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“ A nossa finalidade é educar a próxima geração
como cidadãos úteis e senhores de vistas mais largas
do que as gerações anteriores, e desenvolver assim a
paz e a boa vontade por meio da camaradagem e da
cooperação, em substituição da rivalidade prevalecente entre classes, religiões e países que tantas guerras
e convulsões tem produzido”.
-in Jamboree Out 1932
(contin. na pág.2)

NOTA DE ABERTURA
Os setenta anos do jornal

“Sempre Pronto”
Em Janeiro de1945,comandado
por um sonho alimentado pelo
entusiasmo dos rapazes de um
grupo de escoteiros – o 94 –
nascia o mensário “SEMPRE
PRONTO”, um jornal de escoteiros, que pretendeu, desde
logo, ser o elo de ligação das
unidades escotistas então existentes e dar-lhes informação daquilo que o Escotismo ia fazendo, quer ao nível nacional, quer
nos outros pontos do mundo.
Eram tempos muito difíceis para
a imprensa no nosso país, com
uma actividade limitada pela Censura, ditada por um governo
autoritário, que via na comunicação entre os cidadãos, um
sério inimigo dos seus ideais de “pensamento único”, que
limitava o conhecimento e cultivava a ignorância, apesar da
sua pequenez e limitados meios de funcionamento, com uma
(contin. na pág. 7)
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(cont. da pág. 1)

O CARÁCTER

“Diante de cada homem abrem-se dois caminhos:
O do egoísmo ou o do serviço.
O egoísmo é mais cómodo, o serviço envolve sacrifício.
Mas, se se sacrifica para servir, pode estar certo de
que a vida será para ele um bem muito real – cheia

de felicidade.”.
- in Caminho do Triunfo-

“Reconhece-se que o carácter é mais importante para
fazer um bom cidadão do que a simples instrução livresca. E, todavia, não existe nenhum esquema prático que permita incluí-lo na educação, nem mesmo em
grau equivalente”.
- in Manual do Lobito“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 deixarse 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”.
- in Mensagem dirigida ao encontro de Comissários
Regionais Adjuntos, para a divisão Clã - Jan. 1933O SERVIÇO
“ 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”.
-in Velada de Caminheiros - cerca de 1927“Por serviço quero dizer a submissão do egoísmo à
vontade de ser útil aos outros, sem preocupação de
retribuição ou recompensa”.
-in Jamboree Janeiro 1927-

FRATERNIDADE MUNDIAL
“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 Escotismo para RapazesPeço-vos que façais uma escolha solene. Existem
diferenças de pensar e de sentir entre os povos do
mundo, tal como existem diferenças físicas e de
língua. A guerra ensinou-nos que, se uma nação
tentar impor a sua vontade particular às outras
nações, uma cruel reacção seguir-se-á inevitávelmente”
-in Apelo de encerramento. Primeiro Jamboree
Mundial Ag. 1920Rui Macedo

________________________________
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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24 de Janeiro

Jornadas de
Formação
2015
Com a presença
de 33 elementos
teve lugar no
PNEC, no dia 24
de Janeiro, a reunião da ENFIM – Escola Nacional
de Formação Insígnia de Madeira, que aprovou o
relatório de actividades e as contas de 2014. Foi
feita a avaliação do último ano da actividade
formativa e foram, igualmente, aprovados o Plano
de Actividades e o Orçamento para 2015.
9 de Fevereiro

A Presidente
do CNJ
visitou o
PNEC
No início de Fevereiro, a Presidente do Conselho Nacional da Juventude, Joana Branco Lopes,
visitou o Parque Nacional de Escotismo, na Costa
da Caparica e partilhou ideias com a Chefia
Nacional da AEP.
13 de Fevereiro

Dia Mundial
da Rádio
Foi um dia de
alegria e de muita excitação para
os
escoteiros
que visitaram as
estações oficiais
e amadoras de radiodifusão, mergulhando no
mundo fascinante da comunicação por rádio .

O Primeiro Grupo dos Escoteiros de Portugal criado no
Algarve está em Festa,
comemorando os noventa
anos da sua existência.
Trata-se de uma unidade
escotistas
das
mais
prestigiadas na história da
AEP, motivo de muito orgulho dos jovens da cidade
de Olhão.
A Fraternal associa-se à
festa do Grupo 6 e saúda com mui ta alegria os seus
escoteiros e dirigentes, formulando votos de um futuro
longo e promissor ao serviço da divulgação e prestígio
do Escotismo.
___________________________________________________

Do valioso e variado Programa das Comemorações,
será importante destacar:
Dia 17 de Janeiro
10:00 Cerimónia do Hastear da Bandeira, na Sede do
Grupo
10h30 Demonstrações Escotistas, na Av. Da República
EXPOSIÇÕES
90 anos de História do Grupo 6, na Casa da Juventude
de Olhão
O Grupo 6 de hoje, no Centro Comercial Ria Shopping
O início do Grupo 6, no Museu Municipal de Olhão –
tertúlia – no dia 24
________________________________________________________

A exposição, patente no Museu Municipal de Olhão,
desde 17 Janeiro até 21 de Fevereiro. Neste sábado
encerra ao publico e, no Domingo será o encerramento oficial, recebendo cerca de 400 Escoteiros no
dia de aniversário de B-P, o Fundador do Escotismo,
MMO Museu
Municipal
de Olhão Edifício do
Compromisso Marítimo

Escoteiro um dia, escoteiro por toda a vida…
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ESCOTISMO PARA ADULTOs
CURSO DE SOCORRISMO PARA DIRIGENTES E CAMINHEIROS
Promovido pela Região de Lisboa e Vale do Tejo, no
âmbito da formação de recursos adultos, decorreu no
fim-de-semana de 17 e 18, no Parque de Escotismo da
Caparica um curso de socorrismo da Cruz Vermelha
Portuguesa, destinado a Escoteiros Chefes e Caminheiros da AEP.
O curso foi ministrado pelo companheiro Hélder Duarte e Silva, membro da Fraternal, com o apoio do antigo
escoteiro do CNE e formador da ESO CVP, Carlos Pinto.
O nosso companheiro Duarte e Silva é médico militar
naval, especialista em medicina geral e familiar e operacional nas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do INEM.
O Curso Europeu de Primeiros Socorros é reconhecido
internacionalmente e certificado pela DGERT e pelo
INEM, habilitando os formandos com competências de
suporte básico de vida, desfibrilhação automática externa e prestação de primeiros socorros.
Todos os participantes revelaram muito interesse e
empenho na aprendizagem das matérias leccionadas,
tendo tido excelentes desempenhos nos exames finais

Concluídos os Estatutos da FEGA-Portugal
O Comité de Amizade dos Antigos Escoteiros e Guias
(AEG), criado por Protocolo de 6/7/1992 e ampliado
em 19/01/2013, agrupa as três associações de escoteiros e guias adultos, vai dar lugar a uma Federação
constituída pelos mesmos três membros, denominada
Federação dos Escoteiros e Guias Adultos de Portugal ou Federação dos Escuteiros e Guias Adultos
de Portugal, abreviadamente designada por FEGAPortugal (artigo 1º dos Estatutos).
Os respectivos Estatutos foram já dados como
concluídos pelo respectivo Grupo de Trabalho e
aguardam a homologação da Conferência Nacional
da Fraternal e dos Conselhos Nacionais da AAG e
da FNA e consequente Registo Oficial. Haverá, depois, lugar à realização do seu primeiro Conselho
Nacional, que nomeará os respectivos órgãos
sociais.

PARCERIAS…
“TAMPAS E TAMPINHAS”
De quando em vez, fala-se em parcerias, principalmente vocacionadas para o campo social, tão ao jeito dos
princípios e objectivos escotistas.
Ainda no passado nº 44 do “Companheiro”, em nota de
abertura, apelava-se ao recomeço das iniciativas dos
Escoteiros neste sentido, de forma a não perderem a
liderança em acções desta natureza.
Os Escoteiros Adultos, apadrinhados pela sua Fraternal, também não ficarão indiferentes a este tema e
deverão meter mãos à obra.
Para iniciar e incentivar este tipo de actividades, foi
estabelecido contacto com a Instituição Abraço Positivo que se dedica à recolha de “tampinhas” de plástico
que, uma vez recicladas, produzem proveito financeiro,
que vai proporcionar a aquisição de cadeiras de rodas
para deficientes.
É uma acção simples, pouco trabalhosa, e que está ao
alcance de todos. Muita gente, por esse país fora junta
“tampinhas”. Mas quantas mais se juntarem, mais cadeiras de rodas se poderão comprar. Junte-se à Fraternal, guarde “tampinhas”, e faça-as chegar até nós.
Entregá-las-emos ao agora nosso parceiro de acção.
Ou, se preferir e se lhe for mais fácil, entregue-as numa
das várias instituições existentes em várias cidades,
que se dedicam à sua recolha. Pode guardar “tampas e
tampinhas” de plástico, de águas, refrigerantes, embalagens, detergentes (estas, convém passar por água)
etc.
Não fique indiferente. Não nos dê tampa, mas dê-nos
“tampinhas”. Ajude-nos a ajudar quem, de nós, precisa.

Inês Mendonça
ESCOTEIROS - PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Grupo do Facebook, criado pelo nosso companheiro
Helder Duarte Silva
Conjunto de escoteiros e antigos-escoteiros de Portugal que trabalham na área da
saúde. Também engloba escutas
(escuteiros), antigos escutas,
guias e antigas guias de Portugal. O grupo é composto por
médicos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos dentistas,
médicos veterinários, psicólogos, paramédicos, fisioterapeutas, técnicos de ambulância, TAS, TAT, técnicos de emergência, técnicos de saúde, massagistas,
auxiliares hospitalares, alunos de medicina, alunos de
enfermagem, etc.
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ESCOTISMO PARA ADULTOs
NOTÍCIAS DA FRATERNAL
Núcleo de Azeitão

Decorreu no dia 10 de Janeiro uma Sessão de Formação Inicial da Fraternal, para os novos elementos do
Núcleo, integrada numa actividade, igualmente formativa, contemplando a dinâmica de grupo. O
programa estabelecido foi o seguinte:
Ponto 1. Sessão
de Formação no
CIPA, da Quinta do
Conde, constituída
dos seguintes módulos:
1. Apresentação da Fraternal (9:00) Cristiana
Crespo
2. Historia, Finalidade e Estrutura (10:00)
Mariano Garcia
3. Escotismo para a idade adulta (11:00) Rui
Macedo
4. Actividade participativa na Fraternal (12:00)
Nelson Bento
Ponto 2. Geocaching na Ribeira, 14:00
Ponto 3. Concelho de Núcleo, 21:00, Bow. de Setúbal

ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO
Foi o nosso primeiro
aniversário. A 19 de
Janeiro de 2014 fundamos o Núcleo, na
Cabana Baden Powell
no Ceada. A 25 de
Janeiro de 2015, celebramos no mesmo
local o nosso primeiro
ano de vida. Com
muita alegria, contamos com a presença do Núcleo de
Setúbal, do Grupo 231, da nossa Vila Nogueira de
Azeitão, membro colectivo da Fraternal, ainda com o
recentemente eleito novo Escoteiro-Chefe Regional da
Região Além Tejo, o Secretário Nacional da Fraternal
e o Vereador da Camara de Setúbal, Sr. Pedro Pina,
que teve palavras de apreço sobre a acção do
Escotismo e nos ofereceu uma bonita prenda de
aniversário. Houve bolo, entrega de louvores e muita

alegria, num dia em que a amizade escotista esteve
acima de tudo. Foi com muito orgulho que presidi a
esta celebração e desejo que seja a primeira de muitas,
com o nosso Grupo do Coração, o 231 de Azeitão,
sempre presente.
Nelson Bento
O Escotismo não é um mero divertimento…

É uma certa forma de estar na vida!

Núcleo de Setúbal
De acordo com o livro “A História
dos Escoteiros de Portugal, de
Eduardo Ribeiro, em 1915 já existia um Grupo de Escoteiros na
Aldeia Galega – actual Montijo.
Tratava-se do Grupo nº 20 da
Associação dos Escoteiros de
Portugal. O núcleo de Setúbal da
Fraternal Escotista de Portugal decidiu lembrar este facto
histórico e celebrar os 100 anos do Escotismo na cidade
do Montijo e na Península de Setúbal, zona onde existe a
maior concentração de núcleos da FRATERNAL,
lançando um logotipo comemorativo. A todos os atuais e
antigos Escoteiros os nossos votos de parabéns!
P. Lopes

Núcleo de Faro

Num gesto já tradicional, o nosso Núcleo de Faro participou a 17 de Dezembro em mais uma recolha de
alimentos para o Banco Alimentar, colaborando com
os escoteiros locais. Foi, como de costume uma jornada bastante gratificante na prática do serviço ao próximo

Núcleo da Costa - Guimarães
Um cantinho acolhedor
da nossa Sede…

Recordação de uma
agradável visita às
caves do vinho do
Porto…
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MATERIAIS DE UNIFORME À VENDA
NA FRATERNAL - Preçário__Fev.2015

Bandeira da AISG / ISGF

35,00 €

Bandeira da Fraternal /
Núcleo

35.00

Emblema da Fraternal

2,50 €

Bordado – diâmetro 7 cm

Lenço da ISGF
Lenço oficial da Fraternal

8,00 €

Algodão
Anilha da ISGF
Anilha oficial da Fraternal

4,00 €

Emblema de lapela

2,00 €

Emblema de Núcleo

1,00 €

Faro – Azeitão - Setúbal

ESCOTISMO PARA
ADULTOS
II Encontro de Coleccionadores de
Objectos Escotistas de Almada

Planeado para local mais central da cidade de
Almada, cuja cedência não foi conseguida, este
Encontro teve lugar nas instalações do Seminário
Central de S. Paulo, nos dias 14 e 15 de Fevereiro.
Terá sido esta a razão por que a afluência de público não correspondeu às expectativas dos organizadores, mas, mesmo assim, foi um encontro muito
agradável.
Cumprindo com um dos pontos da sua Missão –
“apoiar e agir junto dos seus membros, mobilizando-os na divulgação do Escotismo, em especial da
AEP” - a direcção da Fraternal aceitou o convite
que lhe foi dirigido pelo Companheiro Cristiano
Caixeiro e expôs alguns objectos referentes à história da AEP e da Fraternal. Alguns associados
estiveram presentes, e durante o fim-de-semana,
explicaram a todos os interessados, os detalhes de
cada um dos objectos expostos

Fivela
FRATERNAL ESCOTISTA

10,00 €

Travessão de gravata
ISGF

7,50 €

Emblema (dedicação) 25 anos

Para além dos objectos expostos, o Nelson Bento também
foi explicando os pormenores do nosso uniforme
7,50 €

Fraternal Escotista de
Portugal
Placa de 10 anos

7,50 €

de associado da Fraternal

Os materiais acima podem ser requisitados nos
Núcleos ou directamente para a Sede da Fraternal
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NOTA DE ABERTURA
Os setenta anos do jornal

“Sempre Pronto” (contin. da pág. 1)
“pequena equipa de redacção constituída por Eduardo Ribeiro,
Capitolino Macedo e Joel Ribeiro, todos dirigentes daquele grupo,
Sempre Pronto” cedo se tornou um projecto independente e logo se
afirmou um órgão da pequena imprensa ao serviço dos ideais
escotistas, escolhendo um rumo sério de análise e de crítica do que
de bom e mau se fazia no nosso meio escotista e, muitas vezes,
intervindo na análise dos problemas da sociedade, à luz dos
valores e princípios orientadores do Escotismo, como se pode
perceber logo no valioso artigo com que inicia a sua publicação:
Hora de Esforço.
Acabam de passar 70 anos sobre a extraordinária aventura que foi
o lançamento daquele jornal. Claro que não me refiro ao incipiente
caderno juvenil, desde há alguns anos publicado irregularmente
pela AEP, mais com a preocupação de manter ligado a si o prestigioso nome do antigo mensário, do que sustentar um projecto, ainda que futuro, de possuir um órgão de comunicação credível que
seja o forte elo de ligação e interacção das diferentes unidades
associativas.
É ao “Sempre Pronto”, jornal escotista, nascido na sede de um Grupo de escoteiros, que cedo conquistou os escoteiros mais velhos,
tornando-se o seu baluarte e o meio privilegiado de diálogo entre
eles, conquistando igualmente um vasto público, sem perder a
finalidade com que foi fundado – o serviço ao Escotismo e sua
divulgação.
É do “Sempre Pronto” a que me liguei, lá longe nos anos 50, através das minhas primeiras prosas, ao qual fiquei agarrado, de alma
e coração, durante dezenas de anos e que muito me ensinou na
dura estrada da vida.
Numa saudosa e justa evocação dos nomes dos meus
mestres e queridos amigos Eduardo Ribeiro, Capitolino Macedo e
Joel Ribeiro, os obreiros e pilares de sustentação desse pequeno
grande edifício que foi o jornal “Sempre Pronto”, lembro
reverentemente muitos outros que, ao longo dos anos, foram
aderindo aquele esforço colectivo, ajudando a construir e manter
aquela obra de escoteiros para escoteiros, na qual me orgulho terme envolvido e me deixa no pensamento o amargo-doce dos
combates pelas causas nobres que me orientaram na vida.

Mariano Garcia

Reflexões de um
Velho Lobo
Por

Elmer S. Pessoa (DCIM – Santos/S.
Paulo-Brasil)

QUEM TOMA DECISÕES POR VOCÊ?

Interessante o porquê de como várias pessoas se afastam do Movimento Escoteiro... Algumas, por motivos relevantes, é claro, contudo muitas culpam outras pelo
seu afastamento. Talvez seja esta a atitude mais frequente.
Resguardando-se as exceções, estas pessoas, muitas vezes,
estão arrumando desculpas para sua própria desistência.
Palavras duras? Pode ser, mas não deixa de ter um fundo de
verdade. Culpar outras pessoas para justificar seus atos é
fácil e, infelizmente, comum.
Se você realmente acredita no Movimento Escoteiro, em
seus princípios e método, em sua condição de mudar o futuro de pessoas e até de uma família, não poderá deixar que

outros interfiram em seu comportamento, tomando por
você, a decisão de abandoná-lo.
Todos sabem que o Escotismo se pratica no Grupo. Lá é o
local onde você pode influenciar positivamente, fazendo a
diferença. Então, certas atitudes não deveriam interferir em
sua decisão, mesmo você estando aborrecido por não ter
sido "acolhido como gostaria" em outras esferas do Escotismo, ou talvez preterido por outro, em uma posição que
achasse sua de direito e que já contava com ela. Se você
acredita no Movimento, deve ficar no local em que realmente
pode produzir mais, atingindo o objetivo primordial de formar bons cidadãos. Fique no Grupo, pois é nele que existe a
reciprocidade e o reconhecimento carinhoso de suas crianças
e jovens.
Ah! Mas você queria ser da Equipe de Formação ou das Direções Regional ou Nacional... Bem, sinceramente são formas
diferentes do Escotismo praticado nas bases, local onde se
forjam as futuras gerações. Lá, nas esferas superiores, se
faz administração, política escoteira (não política partidária)
procurando definir caminhos para a associação percorrer.
Tende mais à administração de uma grande empresa do que
à aplicação do método Escoteiro. Há pessoas capacitadas,
dedicadas, como também prepotentes que fazem indevidamente, sua própria panelinha. Não há como evitar. É nato do
ser humano!
Esses fatos são características inerentes dos movimentos
voluntários, alimentando sua autofagia. Mas, para quem
quer trabalhar pelo jovem e prega tal fato em todas suas
conversas, basta dedicar-se exclusivamente ao Grupo que
encontrará a satisfação em ter seu trabalho valorizado pelos
pais e ver com os próprios olhos, o resultado do seu esforço.
Não há maior satisfação do que acompanhar o progresso
pessoal de uma criança. Vê-la tornar-se um bom cidadão,
ciente de suas responsabilidades.
Alguns adultos entram no Escotismo sem saber bem o que
Ele realmente é, sem ter passado por uma Palestra Informativa, e com o agravante de não ter lido nada a respeito e,
não raro, somente para acompanhar os filhos. Muitas vezes,
esperando apenas divertimento com a ampliação do seu círculo de relacionamento.
Desconhecem o valor educativo do Movimento Escoteiro, seu
método e principalmente, os Valores Morais contidos na Lei e
Promessa, compromisso voluntário que todos os membros
do Escotismo aceitam.
Isto não significa necessariamente que não será um bom
Escotista. Para tanto, basta dedicar algum tempo para conhe
cer melhor o Escotismo, o que ele tem a oferecer e o que espera de você.
Realmente o divertimento faz parte do relacionamento no
Escotismo, e é tão importante quanto sentir-se recompensado pelas horas dedicadas, mas não é o fim e sim um dos recursos para alcançarmos a meta.
Trabalhar forçado em qualquer atividade é desmotivador,
dando a sensação de “tempo perdido” e que poderia estar
empregando esse tempo em outras coisas. O caminho é procurar fazer aquilo de que gosta e que satisfaça suas exigências. Caso você não se encontrou neste amplo universo que
o Escotismo oferece e decidiu deixá-lo, deve assumir sua
decisão, não colocando a culpa em um problema que, porventura possa ter ocorrido no relacionamento com outras
pessoas, para justificar o seu pedido de exoneração.
Administrar conflitos é uma arte que nem todos possuem e
não raro esbarramos em situações mal resolvidas. Provavelmente, frustrado consigo mesmo, não procure arranjar desculpas para embasar sua decisão de abandonar o Escotismo.
Enfrente cara a cara sua decisão e deixe a “porta aberta”
para se um dia, mais maduro, desejar voltar! Ok!?

O ESCOTISMO PRECISA DA FORÇA ORGANIZADA DOS
ADULTOS. SE ALGUMA VEZ FOSTE ESCOTEIROS E CONTINUAS
A VIVER OS IDEAIS DO ESCOTISMO, JUNTA-TE A NÓS PARA
SERMOS MAIS FORTES. TRAZ UM AMIGO TAMBÉM…
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FILATELIA ESCOTISTA
por Duarte Gil Mendonça
DESENHOS ANIMADOS NA FILATELIA ESCOTISTA – 2
No nosso Boletim n. 46, abordamos o tema dos “desenhos animados”, que muito animou as emissões filatélicas do final do Séc. XX, um pouco por todo o mundo.
Já neste Século, os desenhos animados continuaram a ilustrar alguns selos ou séries de selos. Uns
quantos destinaram-se a promover o Escotismo, outros, comemoraram os centenários do Movimento ou das Associações nacionais. Vejamos:
Em 2002, Moçambique
comemorou o Congresso
Mundial de Escotismo
com esta Folha Miniatura, no qual se observa
uma figura infantil.
A Tailândia em 2003,
por ocasião do XX
Jamboree
Mundial,
pôs
em
circulação
este bloco, no qual se
vê a mesma figura
infantil.

Ainda em 2003, o Afeganistão comemorou os 75
anos do Rato Mickey
com este postal, no qual
introduziu o selo da
Costa do Marfim dos
“Escoteiros Marítimos”, a
que antes aludimos.

Em 2007, e também para
comemorar os 100 Anos do
Escotismo Mundial, a Turquia lançou uma série de
dois selos, engraçados porque, sendo duas meias faces, uma de rapaz, outra de rapariga, uma vez justapostos, parece ser
um só rosto. Nos selos, em miniatura, dois bonecos articulados.
Também
em
2007,
a
Eslovénia,
para
comemorar
o
Centenário do Escotismo
Mundial, lançou um selo gracioso que representa
animais do campo, num acampamento à volta
da fogueira.

Em 2014 a Eslovénia comemorou a 40ª Conferência
Mundial de Escotismo com
este selo.

_____________________
Em 2006 os Correios
do Djibuti, numa pro
moção ao Escotismo
junto da juventude,
lançaram quatro blocos filatélicos,qualquer delas com dois
selos. Além das alegorias
escotistas,
sobressaem neles as
figuras do cão Goofy, o Pinóquio, o
Rato Mickey e o Pato
Donald.

Estaremos atentos a outros
espécimes que apareçam, dos quais
vos daremos notícias.

FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL
Rua de S. Paulo, 254 – 1º. – 1200-430 Lisboa
Tel. 00 351 213477025
fraternal.nacional@gmail.com
http://fraternal1950.blogspot.com (notícias)
http://antigosescoteiros.blogspot.com
(história)
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