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NOTA DE ABERTURA

Centenários…

Estamos vivendo, com entusiamo, em plena
época centenária do Escotismo, pois o
movimento lançado pelo genial Baden Powell,
em Inglaterra em 1907, rapidamente se espalhou por todo o
mundo, acolhido em centenas de países, os quais têm vindo
sucessivamente a comemorar os seus centenários.
Também em Portugal chegou já o momento festivo especial
dos centenários, primeiro com a chegada do Escotismo a
terra portuguesa (Macau - 1911), celebrada em 2011 com a
realização do 24º ACNAC da A.E.P. e a cerimónia da entrega
do “Prémio Internacional” da Fundação Calouste Gulbenkian à WOSM – Organização Mundial do Escotismo.
No ano decorrido, os escoteiros comemoram com euforia e
entusiamo os centenários da permanente actividade do
Primeiro e Segundo Grupos, fundadores da Associação dos
Escoteiros de Portugal, a qual celebrará no próximo ano de
1913 o seu próprio centenário.
Não tenho a menor dúvida da importância extraordinária do
Escotismo na formação de milhões de jovens, como verdadeira escola de cidadãos, tal como posso afirmar que este é
o maior e mais importante movimento juvenil que o mundo
conhece, mantendo válidos os seus valores e princípios
estabelecidos há mais de um século, admiravelmente actualizados e assimiláveis pelas sociedades dos nossos dias.
Porém, já decorrido um século após a sua implantação, não
pode deixar de me surpreender o facto de exercendo o
Escotismo uma tão forte influência na maioria dos seus
praticantes tenha ainda, nomeadamente em Portugal,
grande dificuldade em ser entendido pela população em
geral. O problema, a meu ver, não se põe relativamente às
crianças, que a cada ano aumentam os efectivos dos grupos
e continuam vivendo intensamente a aventura escotista, tal
como nos primeiros tempos. Ele está, creio, nos adultos, a
quem ainda não conseguimos passar a verdadeira mensagem
do Escotismo. E sem adultos responsáveis o Movimento não
pode funcionar na sua plenitude.
A responsabilidade de tal facto, ainda que se possa atribuir
a barreiras de desinteresse ou proselitismo, cabe especialmente às associações e dirigentes escotistas, os quais, ao
longo do tempo, não têm sabido valorizar o seu trabalho e
convicções, divulgando os valores do Escotismo como escola
de formação do caracter e educação para a cidadania, na
criação de cidadãos conscientes e disponíveis para o seu
papel na sociedade, procurando transformar o mundo,
promovendo a paz, justiça e solidariedade.
Cabe aos dirigentes escoteiros e às suas associações um
maior empenhamento na divulgação do interesse pedagógico do Método que orienta o movimento, impondo-o aos
responsáveis políticos através de projectos claros de
intervenção nos problemas da sociedade, envolvendo os
pais e outros adultos, a quem deve ser convenientemente
explicado que o “Escotismo não é um passatempo, mas um
modo de estar na vida”.

Mariano Garcia

A Direcção da

FRATERNAL

deseja a todos os associados,
familiares e amigos
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_______________________________________________________________

FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL
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Tel. 00 351 213477025

fraternal.nacional@gmail.com
www.fraternal1950.blogspot.pt (notícias)
www.antigosescoteiros.blogspot.pt (história)
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Entre os dias 31 de
Outubro
e
5
de
Novembro, decorreu em
Chiclana de La Frontera,
Cádis, Espanha, o XIV
Encontro do Mediterrâneo,
com
uma
excelente organização
da Associación Scout
Viejos Lobos Cruz del
Sur, uma das 17
Associações que compõem a federação espanhola de
escoteiros adultos denominada Amistad Internacional
Scout y Guia de España.
Nos “Encontros do Mediterrâneo” (MED), participam os
membros das Fraternais dos países que bordejam o
Mediterrâneo, a Norte e
a Sul, assim como Portugal e Suíça, podendo
também estar presentes
membros de outros países. Têm por base a
apreciação de temas
culturais, propostos pelo
país organizador, contribuindo assim para uma
troca de culturas entre
escoteiros
da
idade
adulta.
Estiveram presentes 202
membros da ISGF da
Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, França,
Grécia,
Israel,
Itália,
Líbia, Liechenstein, Marrocos, Uganda, ReinoUnido, Suécia, Suíça, Tunísia e Portugal, que se reuniram
no Hôtel Vincci Costa-Golf de Chiclana, em Cádis.
Este MED 2012, sob o
tema “Um mar Aberto”,
começou oficialmente no
dia 1 de Novembro com
uma cerimónia de abertura
cheia
de
simbolismo.
Depois de alguns discursos, que se seguiram
ao içar das bandeiras, e da
leitura de um Manifesto
em Prol da Paz no mundo,
foi altura de visitar, em
terrenos anexos ao Hotel,
a
recriação
do
1º
Acampamento, realizado
por Baden-Powell na Ilha
de Brownsea.

À tarde, os participantes reuniram-se na sala de conferências para ouvir três oradores convidados, que não
decepcionaram a audiência, estando disponível, como
habitualmente nas sessões formais, interpretação simultânea de e para inglês e francês.
Jose Antonio Aparicio Florido (foto à esquerda) começou
a sessão com uma
apresentação explicativa
do tema do Encontro:
“Mediterrâneo - Um
Mar Aberto”. Iniciando
com
uma
resenha
histórica sobre a ocupação deste mar ao longo
dos séculos, concluiu que ele une os povos que habitam
nas suas margens, os quais são herdeiros de traços
característicos que os tornam únicos.
Seguiu-se Salvador Ábalos Hermosilla, (foto à direita),
cuja apresentação intitulada “Os Desafios do
Escotismo no Século XXI”
conseguiu provocar verdadeiros momentos de
deleite
na
audiência,
quando chamou ao palco
um escoteiro jovem e
uma escoteira “maior”
que se abraçaram, demonstrando que todos se podem
entender e todos têm um lugar na construção de um
mundo melhor.
O último interveniente foi o Professor Catedrático de
Biologia da Universidade
de
Cádis,
Antonio Medina Guerrero, (foto à esquerda)
cuja
apresentação
sobre a pesca e a
criação em aquacultura do atum vermelho do mediterrâneo, surpreendeu os
participantes pelo modo dinâmico e interessante como foi
conduzida.
Para finalizar a sessão J. Pedro Yepes apresentou o projecto Cervantes, que visa promover a língua castelhana
como terceira língua oficial da ISGF, com o intuito de
ajudar a desenvolver o Escotismo adulto nos países da
América latina onde este idioma é maioritário.
Após o jantar, os
presentes
foram
brindados com a
actuação de um coro
muito alegre que
interpretou canções
tradicionais espanholas e outras mais
conhecidas internacionalmente.
Continua na pág. 3
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actividades desenvolvidas no último ano por cada uma
das associações.
Na manhã do dia 2 teve lugar a
visita a uma fábrica de doces
tradicionais, seguida de visita
guiada a Medina Sidónia. Esta vila
preserva uma grande parte da
muralha medieval e é muito
interessante pelos achados romanos que podem ser observados
no museu arqueológico, bem como
uma grande área (preservada) da
calçada primitiva.
De destacar ainda o museu etnográfico, com grande
quantidade de objectos e recriação de casas dos
habitantes e seus diferentes ofícios.
Na sessão da tarde, a Presidente do Comité Mundial,
Midá Rodrigues, apresentou o esboço do kit de formação da ISGF que irá constar da publicação de 7 livros,
cobrindo matérias variadas que vão desde informação e
desenvolvimento pessoal a exemplos de projectos,
passando pela Lei e Compromisso.
Para complementar este trabalho, foram organizados 3
grupos, por idioma (inglês, francês e espanhol), que
realizaram uma reflexão sobre o significado da Lei e do
Compromisso para os Escoteiros Adultos. As conclusões
dos grupos foram apresentadas e serão compiladas pelo
Comité Mundial.

Deu-se, seguidamente, continuidade à reunião da sub-região Sul da Europa, durante a qual a Secretária
Internacional da Fraternal Escotista de Portugal e actual
Secretária Internacional da AEG, Sara Milreu Rocha, foi
eleita como representante desta sub-região junto do
Comité Europeu.
Em preparação da noite Andaluza e para que todos
pudessem estar trajados a rigor, foram organizados
vários workshops onde se
aprendeu a fazer flores de
papel e outros artefactos,
para complementar os xailes
e leques que haviam sido
distribuídos às senhoras e
os chapéus e faixas de
cintura
distribuídos
aos
homens.
A noite foi longa, abrilhantada por um conjunto de
“rocieras” muito animadas e uma banda, dando a todos a
oportunidade de dançar até tarde.
No dia 4 pela manhã, teve lugar uma visita guiada a
Cádis, onde os presentes assistiram a uma engraçada
encenação da proclamação da primeira Constituição
Espanhola, em 1812, e foi tirada a foto de grupo junto ao
monumento evocativo da mesma.

Os trabalhos do dia terminaram com a reunião (primeira
parte) da sub-região Sul da Europa.
Depois do jantar os participantes
assistiram à actuação de um coro
clássico e de um conjunto flamenco composto por dois músicos
e três bailarinos, que despertaram
grande entusiasmo na assistência.
O dia 3 iniciou-se com a visita à
“Bodega do Marqués del Real
Tesoro”, situada em Jerez de la
Frontera, onde os participantes
tiveram a oportunidade de ver um
espectáculo de arte equestre
demonstrativa da interacção entre
um cavalo e uma bailarina de
flamenco. Para além da visita às
cavalariças, a um pequeno museu
de coches e ao espólio da família,
onde se destacam quadros de
alguns pintores famosos, houve
ainda a oportunidade de entrar na
enorme garrafeira e provar alguns
tipos de Jerez, para depois comprar algumas garrafas
para levar para casa.
Após o almoço tiveram lugar as apresentações dos
diversos países e regiões, tendo a AEG (Comité que
reúne as três associações portuguesas de adultos)
realizado uma apresentação conjunta, demonstrativa das

Da parte da tarde, foi apresentada a próxima Conferência Europeia, que terá lugar entre 5 e 8 de Setembro de
2013, na qual se inclui a travessia de barco Estocolmo Helsínquia e regresso. Foi ainda anunciado o local do
próximo Encontro do Mediterrâneo, que terá lugar em
Marrocos em 2015, ainda sem datas definitivas.
O dia terminou com a Cerimónia de Encerramento durante a qual foram lançados balões com mensagens de
desejos e aspirações escritas em diversas línguas pelos
participantes, concluindo-se com o emotivo entoar da
“Canção do adeus”.
Nota final: Como é habitual
nos nossos encontros, foi
realizada uma “Boa Acção
Colectiva”,
que
se
traduziu na oferta de dois cheques de
1.500 € cada, a duas instituições
locais que gerem cantinas sociais - a
Fundación Dora Reyes e o Comedor
Maria Arteaga - para que possam
continuar o seu meritório trabalho em
prol dos que mais necessitam.
Sara Milreu
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ESCOTISMO ADULTO

O significado
da Lei e do
Compromisso de Honra na
idade adulta
Lei do Escoteiro:
1. O Escoteiro é verdadeiro e
a sua palavra é sagrada;
2. O Escoteiro é leal;
3. O Escoteiro é prestável;
4. O Escoteiro é amigo de
todos e irmão dos demais
Escoteiros;
5. O Escoteiro é cortês;
6. O Escoteiro é respeitador e protector da
Natureza;
7. O Escoteiro é responsável e disciplinado;
8. O Escoteiro é alegre e sorri perante as
dificuldades;
9. O Escoteiro é económico, sóbrio e respeitador
dos bens dos outros;
10. O Escoteiro é íntegro nos pensamentos,
palavras e acções.

Compromisso de Honra [para a idade adulta]:

Prometo por minha Honra fazer o meu melhor por:
1. Cumprir os meus deveres para com a minha
Fé (ou outra alusão de natureza religiosa) e a
Pátria,
2. Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias,
3. Viver segundo a Lei do Escoteiro, procurando
manter e dignificar o Escotismo, cumprindo e
fazendo cumprir os Estatutos da Fraternal e
Regulamentos.

Viver e testemunhar os valores do Escotismo/Guidismo
significa viver a nossa vida numa senda de felicidade.
Nenhum Escoteiro ou Guia pode conceber que os valores
expressos no Compromisso e na Lei possam estar fora de
moda; eles são universais e fazem parte integrante do
comportamento de todos os Escoteiros e Guias. Mais
ainda na idade adulta.
Ser-se fiel ao Compromisso, a lealdade, o amor pela
natureza, a amizade universal e a capacidade de ajudar,
são marcas distintivas dos homens e mulheres que
querem ser verdadeiramente dignos de confiança e úteis
à sociedade.
A idade adulta é a parte da vida em que a nossa
personalidade atinge o máximo em termos intelectuais,
emocionais e relacionais. É portanto o momento em que
podemos ser verdadeiras testemunhas dos valores
universais do Escotismo/Guidismo de modo mais eficaz, e
em que podemos
assumir as nossas
responsabilidades
nas comunidades
em
que
nos
inserimos.
Actualmente, face
aos desafios da
era moderna, o
método Escotista/ Guidista continua a ser uma valiosa
referência para os que querem desempenhar um papel
significativo e viver uma vida de aventura, dando-lhe um
novo significado e direcção. De certo modo, a
globalização e as novas formas de comunicação, facilitam
a possibilidade de experienciar uma fraternidade mundial
e a construção de um mundo melhor. Neste contexto, a
dimensão mundial do Movimento adquire uma nova
importância, que se expressa cabalmente nas
organizações juvenis, WAGGGS e WOSM, e nas
associações de adultos que constituem a ISGF.
Viver actualmente sob os valores do Escotismo/Guidismo
é ter a coragem de assumir grandes responsabilidades,
procurar soluções mais abrangentes, sem se deixar
vencer pelas adversidades, tentando sempre fazer o
melhor possível em todas as situações onde podemos ser
úteis. O gosto pela aventura – uma característica típica
de um bom Escoteiro – deve levar-nos a empenhar os
nossos recursos e energias para que as alterações que se
vislumbram em todas as sociedades humanas sejam
direccionadas – segundo os princípios da ISGF – no
sentido da protecção da vida, da salvaguarda dos direitos
fundamentais, da construção da paz, da defesa dos mais
fracos, da protecção e alargamento das oportunidades de
educação e liberdade.
Por outro lado, os adultos são chamados a dar
testemunho dos valores em que acreditam, constituindose como verdadeiros exemplos para as gerações mais
novas. Talvez seja esta a nossa principal missão como
adultos e deve ser cabalmente entendida e interpretada
para que se possa tornar uma dádiva, uma capacidade
para aceitar a mudança, um serviço em prol da
comunidade.
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ESCOTISMO ADULTO

o melhor possível por viver ao estilo Escotista. É a sua
forma de expressar que está a aderir aos valores do
Escotismo

O
COMPROMISSO
ESCOTISTA

d) O Compromisso de Honra demonstra
que o adulto quer progredir.

(continuação)

O Escoteiro Adulto acredita que os valores contidos na
Lei e no Compromisso do Escoteiro têm significado,
também na idade adulta que está vivendo.

O compromisso demonstra claramente que a pessoa quer
progredir. Ao fazê-lo expressa a vontade de querer “fazer
todo o possível” ou “fazer tudo o que dependa de si”
para viver segundo a Lei do Escoteiro. Assume, assim,
que, de acordo com as suas próprias capacidades, fará
um esforço único por cumprir a sua promessa e viver de
acordo com a Lei do Escoteiro, conceitos que estão muito
relacionados com o desenvolvimento pessoal.
Fazer o Compromisso é um primeiro passo simbólico do
processo de auto-educação. Não implica que tenha de
ser um escoteiro perfeito. É um ponto de partida, não a
meta.

e) O Compromisso de Honra constitui um
ponto de partida, um trampolim...
Ninguém é perfeito, por isso o compromisso é um ponto
de partida, um trampolim que ajuda ao progresso
pessoal e com os outros. O Compromisso constitui-se
como uma proposta de viver e experienciar a Lei através
de todas as acções e pensamentos, tentando respeitar
estes valores em todas as circunstâncias da vida.

a) O Compromisso de
compromisso pessoal

Honra

é

um

Quando se fala de compromisso pessoal subentende-se
que se trata de uma escolha do próprio. Ninguém pode
obrigar ou proibir outro de fazer a sua promessa. Não
são os outros que determinam se nós estamos prontos
ou não a assumir o nosso compromisso.

b) O Compromisso de
compromisso voluntário

Honra

é

um

Cada pessoa deve ter interiorizado a Lei e a sua
expressão particular de acordo com a sua idade. Para
além disso tem de tomar a decisão de se integrar
formalmente numa associação de Escotismo para a idade
adulta.

c) O Compromisso de Honra é um
compromisso para com a Lei do Escoteiro
A Lei do Escoteiro não nos separa em gente boa e gente
má. A Lei propõe um ideal a alcançar, como cada um
possa, para cada escoteiro adulto em todo o mundo. Ao
fazer o Compromisso, cada adulto está a dar a sua
palavra de que vai empenhar-se pessoalmente em fazer

f) O Compromisso
expressão pública

de

Honra

como

Este desejo de aderir, adquire um sentido real ao ser
realizado em público, junto de outros companheiros e de
representantes da sociedade, tornando-o público. Isto
não só o converte
em algo “oficial”,
como
também
simboliza o compromisso
social
perante o resto da
sociedade. Com a
sua presença, as
testemunhas
demonstram
que
acompanham
o
novo companheiro
na sua adesão.
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A FRATERNAL no 5º workshop
da ISGF, em Berlin
O Comité Europeu da ISGF vai realizar o 5º “workshop”
em Wandlitz, a 30 Kms a Nordeste de Berlim, o qual
decorrerá de 11 a 15 de Março de 2013.
O tema proposto para este “workshop” é ROTA 2020,

passo a passo rumo ao futuro – ferramentas para o
desenvolvimento das Fraternais nacionais.
Entre os diferentes módulos destacamos:
- O novo Kit de formação, baseado no Plano de Acção
2011/14;
- O Comité mundial e a sua função na coordenação e
apoio das actividades das associações nacionais;
- A Região Europeia – seus objectivos, potencialidade e
problemas;
- Criar e desenhar as páginas da Internet.
O programa inclui o passeio de um dia inteiro a Berlim, e
ainda vários passeios a pé e no rio Spree, assim como
visitas aos monumentos mais representativos da cidade.
A direcção da Fraternal considera a presença de alguns
dos seus membros no referido evento (encargos de conta
dos mesmos, como habitualmente) e gostaria de ver
igualmente presentes outros companheiros interessados
nesta aprendizagem, que reputamos do maior interesse
para o desenvolvimento do Escotismo para adultos e
para o crescimento da nossa associação.
Os companheiros eventualmente interessados na participação neste workshop deverão contactar a direcção da
Fraternal até ao final de Dezembro.
O custo da inscrição será de € 180,00.

A FRATERNAL tem por finalidade agregar
antigos Escoteiros com vontade de
continuar a viver o espírito Escotista, assim
como outros adultos que se identifiquem
com os princípios e valores do movimento
estabelecido
por
Baden-Powell.
(Artigo. 3.1 dos Estatutos)

8ª CONFERÊNCIA EUROPEIA DA ISGF
Durante o último Encontro do Mediterrâneo, o Comité
Europeu da ISGF anunciou a 8ª Conferência Europeia,
que terá lugar de 4 a 8 de Setembro de 2013. O acolhimento e organização do evento é da responsabilidade
das Fraternais dos países escandinavos - Dinamarca,
Finlândia, Noruega e Suécia - que promete aos participantes uma actividade inesquecível, os quais irão ser
acomodados num hotel, parte do tempo, e a outra parte
a bordo de um ferryboat, onde decorrerá a Conferência,
que viajará de Estocolmo (Suécia) até Helsínquia
(Finlândia). O previsto passeio pós conferência será pela
Dinamarca e Suécia.
O tema da Conferência será “Crossing Borders”
(Atravessando fronteiras).
O Programa da actividade, informações adicionais e as
fichas de inscrição estarão disponíveis muito brevemente.

Nova Representante da
Sub-Região da Europa
do Sul [da ISGF]
Como tem sido habitual, a SubRegião da Europa do Sul da ISGF
(onde nos integramos, juntamente
com Chipre, França, Grécia, Israel,
Itália, Espanha, Turquia e SuiçaSul)), aproveita o MED, para realizar
a sua Assembleia, a qual teve lugar
no passado dia 3 de Novembro.
Na mesma, para além de outras matérias, procedeu-se à
eleição do Representante da Sub-Região, que irá ser o seu
candidato ao Comité Europeu, cuja homologação decorrerá
na próxima Conferência europeia, a realizar na Dinamarca e
Noruega, em Setembro do próximo ano.
Desta feita, a escolha recaiu na Secretária Internacional da
Fraternal, e actualmente Secretária Internacional da AEG –
Comité Português de Amizade de Antigos Escoteiros e
Guias.

REGULARIZE A SUA QUOTIZAÇÃO…
A DIRECÇÃO AGRADECE.
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objectivo de congregar os antigos escoteiros e, ainda hoje,
contamos com alguns entre nós.

Centenário do 2º Grupo
dos Escoteiros de Portugal
Cerca de 600 escoteiros e muito
público, participaram no dia 1
de Dezembro na Festa
comemorativa do CENTENÁRIO
do Segundo Grupo da AEP, que
teve lugar no Pavilhão
Desportivo da Ajuda.
A direcção da Fraternal esteve
presente e o companheiro Rui
Macedo, usou da palavra para
saudar o Grupo centenário.
Dessa saudação publicamos o seguinte excerto:

Caros companheiros
Cem anos estão passados sobre a data em que o C.te Álvaro de
Melo Machado, após a sua bem-sucedida decisão de criar um
grupo de “scouts” em Macau, e já então regressado a Lisboa,
entendeu também criar nesta cidade uma nova unidade, por
considerar o movimento “um admirável processo de educação
da juventude” e estar convencido de que, “através dele seria
possível modificar a mentalidade da gente portuguesa, se
pudesse conseguir que muitos milhares de rapazes se
filiassem nos grupos que viessem a organizar-se”.
Assim, numa noite de Outubro de 1912, na Sociedade de
Instrução Militar Preparatória n.º 2, no Bairro da Esperança, em
Lisboa, foi ele próprio, que orientou a organização de 4
patrulhas.
Cem anos estão pois passados sobre a criação do grupo, então
referenciado como Segundo Grupo de Scouts de Lisboa, que veio
a ser fundador da AEP, e que, com a dedicação de muitos
dirigentes, logrou chegar com actividade ininterrupta até aos
dias de hoje.
Importa sublinhar que o admirável processo de educação a que
Melo Machado se referia é o Movimento Escotista, assente nos
seus valores e no seu Método singular, inalterados ao longo dos
anos, e que o Segundo Grupo se pode orgulhar de os vir
ensinando e aplicando, até aos dias de hoje.
Para além de Melo Machado, deixem-me aqui referir, apenas
mais três nomes grandes do Segundo Grupo, e perdoem-me a
não referência a outros, alguns deles com quem a actual
direcção da Fraternal lidou pessoalmente, e de que guarda
gratas recordações.
São eles: António Xavier de Brito, Alfredo Tovar de Lemos e Luís
Grau Tovar de Lemos.
Todos com uma longa história escotista, mas da qual realço aqui
apenas a participação de cada um para a criação da então
Fraternal dos Antigos Escoteiros de Portugal, nos longínquos
anos de 1948, 49 e 50.
Álvaro Melo Machado foi quem presidiu à Mesa da Reunião
Magna de antigos escoteiros, realizada a 19 de Novembro de
1949, na Sociedade de Geografia de Lisboa, onde foi eleita a
Comissão Organizadora, que durou desde aquela data até à da
fundação da Fraternal, em 11 de Março de 1950, e que foi
presidida por Luís Grau Tovar de Lemos. O Dr. Alfredo Tovar de
Lemos foi o primeiro presidente da direcção desde a fundação
da (então) FAEP até 1960, ou seja ao longo de dez anos. António
Xavier de Brito foi fundador e assíduo participante nas
actividades da Fraternal, por mais de 30 anos, até ao fim da sua
vida, tendo integrado várias direcções.
Ao longo da nossa história, muitos mais companheiros do
Segundo Grupo se associaram à Fraternal dos Antigos Escoteiros
de Portugal, no início um departamento da AEP, com o

Porém os tempos trazem novos desafios, devendo por isso, as
instituições adaptar-se às novas realidades.
Não fugindo à regra, a Fraternal procedeu nos últimos dois
anos a uma profunda remodelação que, para além de lhe
alterar a designação para Fraternal Escotista de Portugal,
pretende também renovar os conceitos do Escotismo para
adultos e conferir-lhe uma nova intervenção social, pese
embora mantendo os mesmos valores e princípios, mas
conferindo-lhe novas responsabilidades, de acordo com a sua
Missão, naquilo que designamos por um escotismo para a idade
adulta, ou seja:
Com a finalidade de contribuir para:
- O progresso pessoal segundo os Valores do Escotismo;
- O serviço às comunidades;
- O apoio ao Movimento juvenil.
Estamos, todavia, ainda longe de alcançar esta finalidade.
Somos conscientes disso.
A primeira das preocupações da Fraternal é a divulgação e
apoio ao Escotismo
Juvenil, porque este
é a essência e razão
de ser do Movimento
a
que
também
pertencemos.
Por
isso queremos ser
fortes para adquirir a
capacidade de poder
contribuir para a
melhoria das condições de vida dos grupos, na aquisição e
melhoramento das suas sedes, nos difíceis contactos com as
entidades autárquicas e patrocinadoras, dizer presente
quando nos solicitarem colaboração na organização de
actividades de maior envergadura, oferecer com a nossa
presença o estímulo que os dirigentes precisam e merecem e
transmitir aos mais jovens o nossa experiência escotista.
Os membros da Fraternal praticam uma autogestão a todos os
níveis da organização. Enquanto adultos são responsáveis pelos
seus programas, actividades, financiamento, eleições e
desenvolvimento.
Integram-se numa rede
conferências e encontros.

nacional

e

internacional

de

Para a execução das nossas metas contamos também
convosco, em especial com aqueles que já passaram pelo
grupo e, também, com os mais velhos de vós, para nos
ajudarem, tal como o fizeram os vossos primeiros dirigentes, a
reconstruir uma Fraternal que seja útil para os seus membros,
que ajude as comunidades e o movimento juvenil.
Sendo assim, aqui deixo o nosso desafio ao Segundo Grupo,
para que venha a constituir um Núcleo da Fraternal, que
trabalhe na vossa área geográfica e que possa vir a ser um
precioso apoio ao grupo e à região e um seguro divulgador dos
valores do Escotismo junto das entidades e população local.
Antes de terminar, queremos
deixar uma mensagem especial
para os
jovens:
lobitos,
escoteiros
e
caminheiros
-.
Desejamos
que
os
valores
escotistas, contidos na Lei do
Escoteiro e no Compromisso de
Honra, assim como a igualdade e
tolerância, a responsabilidade e
liberdade,
a
participação
e
cidadania activa, a construção da
Paz
e
o
desenvolvimento
sustentável,
nunca
sejam
esquecidos durante toda a vossa
vida, e em especial, na idade adulta.
Deixo também em nome da Fraternal Escotista de Portugal, a
todos os melhores votos de boa-caça para os tempos futuros.
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FILATELIA ESCOTISTA
por Duarte Gil Mendonça
Na década de 60, em algumas cidades norte-americanas,
apareceram emissões postais locais, comemorativas de
certos acontecimentos escotistas no seu meio, por ex.:
Cadillac/New-Jersey; Dean/New York; Old Lighthouse/
/Delaware; Cheviot/Ohio.
Não conhecemos estes selos, nem temos a sua reprodução.
Também na Grã-Bretanha apareceram emissões locais,
em cidades que comemoraram alguns factos escotistas:
Davaar/Escócia; Sanda/Escócia; Guernesey /Inglaterra;
Man/Inglaterra; Stafa/Escócia; Eynhalow/Escócia.
Apenas aqui podemos mostrar os de Eynhalow (8 selos),
pois os restantes não são nossos conhecidos e não
possuímos a sua reprodução.

Ficámos, assim, a conhecer um outro serviço postal
escotista, a exemplo do que já tinha acontecido em
Mafeking, Portugal e Checoslováquia.
E, porque já estamos na década de 1970, reproduzimos
um dos vários selos emitidos por Amã, por ocasião do l3º
Jamboree Mundial, nos quais se retracta um escoteiro de
cada país participante. Portugal volta a entrar na filatelia
escotista, desta feita, não como país emissor mas como
“figurante”. Inserimos também a reprodução dum postal,
a corpo inteiro, da mesma emissão, que nos foi
gentilmente cedida para este trabalho:

Entre Janeiro e Março de 1971 houve várias greves nos
Correios Ingleses. Foram criados vários serviços escotistas para a distribuição postal, o que constituiu mais um
serviço prestado à comunidade pelos Escoteiros, dando
lugar a emissões próprias de selos postais.
Incluímos a reprodução de dois selos que se destinavam
às expedições para Israel e
que são, nem mais nem
menos, a cópia do selo de
Ago/1968 de Israel, que se
destinou a comemorar o
50º aniversário do escotismo Judaico, em cores
diferentes.
O selo de Israel, em cor
verde:
E os selos da greve, nas cores vermelho e azul, em
envelope de 1º dia:

Reparem no escoteiro retratado. Reconhecem-no? Claro!
É o nosso companheiro Rui Macedo. Na altura um
prestigiado Guia de Patrulha, hoje, o Presidente da
Fraternal Escotista de Portugal.
Após as Bodas de Ouro em 1957, continuaram a
aparecer emissões filatélicas escotistas que divulgaram
efemérides nacionais e internacionais, de muitos pontos
do Globo, até que chegámos às Bodas de Diamante em
1982, ano em que se dá um incremento muito grande a
este tema. Foi como que uma “explosão” de selos.
Foi a partir destas efemérides, com relevo para as
comemorações do 75º Aniversário do Escotismo que os
selos escotistas proliferaram de forma cada vez mais
crescente. Mais países que adquiriram a sua
independência, mais autonomias, mais ansiedade das
Centrais Postais em lançar séries que lhes trariam mais
proventos, estarão na base deste crescendo.

