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NOTA DE BERTURA 
 

OS JOVENS E A 
MOBILIZAÇÃO DE MASSAS 
 É um facto incontestável que os jovens 

de hoje, como os de ontem, possuem uma forte 
capacidade de mobilização, como possuem, também, uma 
enorme disponibilidade para se deixarem mobilizar. Os 
sofisticados instrumentos de comunicação postos à sua 
disposição, como a internet, facilitam-lhes a tarefa, 
ajudando a ultrapassar barreiras organizacionais e escassez 
de tempo disponível ou de empenhamento, factores que 
se tornaram quase incompatíveis com o sentido voluntário 
da actual juventude. 
Confirmam esta ideia as enormes concentrações juvenis a 
que temos assistido, onde os jovens manifestam o seu 
descontentamento por decisões que afectam as suas vidas. 
Tais manifestações, que devem merecer atenção e respeito 
por parte dos decisores políticos, pela importância social 
que as rodeia, parecem, no entanto, carecer de um 
projecto de fundo mais consistente, resultado de um 
estudo mais aprofundado da realidade dos problemas em 
análise, de forma que se entendam os seus verdadeiros 
anseios, e transportando propostas claras e objectivas com 
vista às soluções desejadas.  
De outro modo tais manifestações serão sempre pasto 
para espúrias intromissões de grupos radicais, 
provocadores da desordem, ou de facções manipuladoras 
dos verdadeiros fins de tais concentrações. 
É importante o revigoramento das associações juvenis, 
onde os jovens possam aprofundar novas ideias e valorizar 
saberes que lhes são transmitidos, cultivar o diálogo e a 
igualdade de oportunidades e aprender as vantagens de 
pensar e trabalhar em comum no pleno respeito pelas 
ideias e sentimentos do próximo, tendo como meta uma 
sociedade mais justa e mais feliz. 
De qualquer modo, a intervenção dos jovens na sociedade 
é um factor de crucial importância na vida de um país e, 
porque eles são o futuro, compete-lhes traçar os novos 
caminhos e fazer “as novas batalhas” em favor do 
desenvolvimento das sociedades, tendo sempre em conta 
os valores da cidadania e os direitos comuns de igualdade, 
solidariedade e justiça. 

Mariano Garcia 

       

O Conselho Director da 

FRATERNAL 
deseja a todos os associados, 

familiares e amigos 

FESTAS FELIZES 
 

CLIQUE NO RECTANGULO ACIMA E ESCUTE 
 

P R E F I R O… 
. 

Não quero ficar na memória das gentes 
Devido a riquezas que saiba guardar, 
Prefiro lembranças, quiçá mais decentes, 
Nascidas das causas que soube abraçar. 
. 
Não quero tornar-me modelo de alguém 

Por ocas palavras, discursos à toa, 
Prefiro tornar-me lembrança de quem 

Escute em meus versos a alma que ecoa. 

 
Não quero sentir sedução pelos mundos 
Que não reconhecem os homens de bem, 
Nem mesmo respeitam a fé de ninguém; 
. 
Prefiro guardar sentimentos, profundos, 
De paz e justiça, partilha e amor, 

Tornados premissas dum mundo melhor. 
. 

Vítor Cintra 
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ESCOTISMO ADULTO 

  
 

 
 
 
 

O caminho da ISGF/AISG e a organização mundial hoje (1) 
 
Durante a Conferência Internacional da Organização 
Mundial do Movimento Escotista [OMME] de Godollo em 
1933, a Grã-Bretanha apresentou um relatório sobre o 
programa para os Antigos Escoteiros que [ela] tinha 
elaborado. No entanto, por variadas razões, ele não foi 
implementado durante uma quinzena de anos, quer dizer 

até alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. 
Voltou a falar-se de Antigos Escoteiros depois da guerra, 
quando do Jambori de Moisson em 1947, graças ao im-
pulso de certas experiências realizadas nos países nórdi-
cos, em particular na Dinamarca. Foi ainda preciso espe-
rar mais 6 anos, até 1953, para chegar à constituição de 
uma organização internacional. 
Dois problemas atrasaram a sua evolução. O primeiro, se 
as mulheres deveriam fazer parte da organização. 
Naquele tempo havia a completa separação dos sexos 
em todos os países. Era indispensável que a Word Asso-

ciation of Girl Guides and Girl Scouts [WAGGGS] fosse 
plenamente envolvida e desse a sua aprovação. 

O segundo problema foi que, em certos países latinos, 
em particular na França e na Bélgica, os novos grupos de 
adultos emergentes, eram organizados como uma exten-
são do roverismo. Na Bélgica, falava-se de “um caminho 
de Homens” que prolongava o dos Rovers. Estes grupos 
de adultos mostravam uma forte tendência para entrar 
na área social e mesmo na política: este era um outro 
motivo para hesitação, porque o Movimento Escoteiro era 
nesse tempo completamente apolítico. 
As resoluções aprovadas pela Associação Mundial das 

Guias e pela OMME nas suas Conferências Mundiais de 
1953, clarificaram o objectivo da nova organização 
mundial que tinha de ser “para fornecer uma 
estrutura internacional para os adultos que 
acreditam que os ideais do Escotismo e do 
Guidismo devem continuar a ser seguidos num 
contexto adulto”. Depois disso, em Outubro de 1953 
em Lucerne na Suíça, delegados e observadores de de-
zoito países reuniram-se na a primeira Conferência mun-
dial da que ficou designada pelo nome em inglês de 
IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and 
Guides) ou em francês de AIDSEGA (Amitié Internationa-

le des Scouts et Guides Anciens). Os dezoito países fun-
dadores foram a Áustria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Itália, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Paquistão, 
Portugal, Reino-Unido, Suécia e Suíça. 
Foram igualmente postos em prática dois pontos de 
contacto entre a AIDSEGA e as organizações do Movi-
mento juvenil, que perduram ainda hoje. Por um lado foi 
estipulado que as organizações nacionais de adultos de-

veriam receber a aprovação das associações Escoteiras / 
Guias do seu país. Por outro lado, a OMME e a AMGuias 
nomeava, cada uma delas, um membro do seu próprio 
Comité Mundial como membro de direito do Comité Mun-
dial da IFOFSAG/AIDSEGA. 
A princípio, a inscrição daqueles que não eram proveni-
entes das associações juvenis de Escoteiras e Guias não 
eram aceites, “excepto em algumas situações especiais”, 
regra que foi progressivamente abandonada. 
Em 1957 foi criado o “Ramo Central” destinado a alber-
gar e a inscrever a título individual ou em pequenos gru-

pos as pessoas que vivem nos países ainda não membros 
da IFOFSAG/AIDSEGA. O “Banco de Selos” começou em 
1965. As Geminações, em 1987. A Guilda (Núcleo) dos 
Embaixadores (hoje uma associação com direito próprio), 
foi criada em 1998 e tem um papel honorífico. Junta as 
pessoas interessadas em suportar os projectos da 
IFOFSAG/AIDSEGA com o pagamento de uma quotização 
anual ou vitalícia. 
Desde 1955, a organização está dotada do seu próprio 
boletim, tornado em 1994 na World Gazette Mondial 
(agora substituído por um boletim de informação via 
Web). 

Em 1996 a AIDSEGA-IFOFSAG mudou o seu nome para 
Amizade Internacional Escoteira e Guia - Amitié Interna-
tionale Scoute et Guide (AISG) ou em inglês Internatio-
nal Scout and Guide Fellowship (ISGF) - Uma organiza-
ção para adultos, como é dito nos seus Estatutos.  
As implicações desta mudança de nome são importantes, 
porque o antigo nome contém a palavra “antigo”, uma 
referencia que já não existe no novo.  
AISGF/AISG tem hoje 61 países, que possuem uma orga-
nização nacional de adultos, designada por “Amizade Na-
cional Escoteira e Guia” [no caso de Portugal o Comité]. 

 

Com a devida vénia e o nosso aplauso aos seus autores, damos aqui início, 
para continuação nos próximos números, à tradução para português do 
excelente trabalho publicado no número especial da revista “Strada Aperte” 

distribuída aos participantes da 26ª Conferência Mundial da ISGF/AISG 
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(Continuação do número anterior)    

Breve história dos Acampamentos Nacionais da A.E.P. (3) 

Acampamento “Infante D. Henrique” (*) 

1960 - 10/18 Setembro – PNEC 
Apesar dos esforços desenvolvi-

dos nesse sentido por alguns dos 

mais dedicados dirigentes, não se 

achavam reunidas as condições 

associativas para levar em frente 

a organização do desejado 

Acampamento Nacional, que 

serviria para associar os Escotei-

ros de Portugal às comemorações Henriquinas e também 

para marcar o início das actividades da AEP no então 

chamado “Campo Permanente dos Escoteiros de Portu-

gal” (mais tarde denominado PNEC), na Costa da Capa-

rica.   

Porém o Delegado dos Serviços Centrais para a Região 

Centro (era assim que se designava naquele período o 

responsável regional), engº José Maria Nobre Santos, 

também responsável pela instalação do Parque Escotista, 

assumiu com grande determinação o empreendimento, 

que veio a concretizar-se, com o apoio incondicional do 

antigo escoteiro e dirigente da Fraternal Ernesto Clímaco 

do Nascimento (que viria a ser nomeado Chefe do Acam-

pamento), a que se juntou a colaboração de alguns diri-

gentes dos Grupos de Lisboa e arredores. 

Foram convidados a participar delegações do Norte, do 

Sul e dos Açores. Devido à falta de meios, a Região Cen-

tro, com o apoio da Fraternal, enfrentou os custos da 

deslocação dos escoteiros vindos do Norte e do Algarve e 

para a deslocação dos escoteiros dos Açores contava-se 

com a colaboração da Força Aérea, mas aquela falhou à 

última hora e os rapazes daquele arquipélago não pude-

ram vir. 

Os escoteiros acorreram ao acampamento com grande 

entusiasmo. Mas, por falta de realização dos trabalhos de 

preparação prévia, o acampamento não cumpriu total-

mente o programa de actividades escotistas que estaria 

previsto, pois aos escoteiros e dirigentes presentes foi 

solicitado durante os primeiros dias um prolongado e 

esforçado trabalho de preparação do terreno, a que todos 

se entregaram com abnegado esforço e verdadeiro 

espírito escotista. 

Mesmo assim, alguns dos Grupos presentes puderam 

apresentar excelentes trabalhos de técnicas de campo, 

que mereceram o agrado dos muitos visitantes que o 

Acampamento registou. 

Local: Parque Permanente da AEP, na Costa da Caparica 

Chefe do Campo: Ernesto Clímaco do Nascimento 

(*) Nota: Este acampamento, não obstante a sua dimensão 

e importância, não pode incluir-se na lista dos Acam-

pamentos Nacionais, visto que foi organizado proposita-

damente como Regional, embora a princípio se preten- 

desse dar-lhe a característica de Nacional, que merecia. 
 

REGULARIZE A SUA QUOTIZAÇÃO. 

O CONSELHO DIRECTOR AGRADECE 

IX ACNAC–21/31 Agosto -1964- C. Caparica 

Acampamento Nacional do Jubileu– ANAJU 

Depois de muitas dúvidas e hesi-

tações, graças ao esforço e em-

penhamento de alguns 

dirigentes, de entre os quais se 

salientou o entusiasmo do engº 

José Maria Nobre Santos, foi 

posto fim a toda a controvérsia e 

marchou-se para a realização de 

um Acampamento Nacional, 

comemorativo dos cinquenta 

anos da AEP – o Acampamento 

Nacional do Jubileu (ANAJU).  

Este Acampamento marcou, ainda, a inauguração oficial 

do Campo Escola da Caparica dos Escoteiros de Portugal, 

ocupando uma área de nove hectares de excelente terre-

no para a prática escotista, dotado de instalações de 

apoio para a higiene e serviços. 

O acampamento foi organizado para funcionar por patru-

lhas, que se distribuíam por três sub-campos assim 

denominados: 

MACAU, dirigido pelos chefes Eduardo Xavier e Idílio 

Gonçalves; 

FUNDADORES, dirigido pelos chefes Armando Jaime Soa-

res e Luís Valente de Matos; 

CONTINUADORES, dirigido pelos chefes Pedro Lopes e 

José Marçal Correia. 

Dos outros serviços, destacam-se os de Secretaria dirigi-

do por Quintino Pinheiro da FAEP, Abastecimentos, a 

cargo de Patrício de Melo da FAEP e sua esposa, SMU, 

um dos mais solicitados no acampamento, que esteve a 

cargo de Ernesto Clímaco do Nascimento da FAEP, que se 

ocupou igualmente da exposição e divulgação do Jornal 

“Sempre Pronto”, na qualidade de representante daquele 

periódico no acampamento. É justo salientar também a 

colaboração do chefe Mário Leite, que apoiou os serviços 

de secretaria e do SMU.  

Importa, ainda destacar o Serviço de Socorros, montado 

pelo Grupo n.º 2, 

dirigido com muita 

eficiência pelo chefe 

de divisão Vítor Luís 

Brás, enfermeiro de 

campo. 

De um modo geral, 

todos os grupos se 

esforçaram por dar 

aos seus campos um 

aspecto verdadeira-

mente escotista, 

ainda que alguns tenham sido prejudicados pela 

necessidade de desbravar o próprio espaço de instalação, 

dadas as características de mata bravia que o parque 

apresentava e devido à falta de trabalhos preliminares de 

preparação do terreno do acampamento. 
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ESCOTISMO ADULTO 
Continuação da página 2 
 
Português de Amizade dos Antigos Escoteiros e Guias 
(AEG)]. Outros 33 países estão representados no Ramo 
Central (indivíduos ou pequenos grupos de adultos que 
vivem num país que ainda não tem uma associação 
nacional). 
Em termos numéricos, a ISGF/AISG tem um total apro-
ximado de 65 000 membros individuais. A disparidade 
com os membros da OMME e da OMGE (respectivamente, 
à volta de 28 milhões e 10 milhões) salta á vista. 
Por certo, as associações de adultos não podem esperar 

alcançar todos aqueles que deixam o Movimento juvenil. 
E isto por diversas razões ligadas às diferentes vicissitu-
des e vidas pessoais. Mas persiste uma outra dificuldade 
fundamental, a saber, a convicção de muitas pessoas 
mesmo profundamente escoteiras, que têm mantido na 
sua vida a plena fidelidade aos valores do Escotismo/ 
Guidismo, mas que, por outro lado, crêem firmemente 
que ele é somente um Movimento para rapazes e rapari-
gas e feito para os rapazes/raparigas e que, por conse-
quência, o único papel dos adultos escoteiros é serem 
Chefes e educadores dos jovens. Esta não era (como se 

pode facilmente demonstrar) a ideia de Baden-Powell. 
Mas o problema é que em numerosos países existem 
poucas pessoas que, no interior ou fora do Movimento, 
conhecem ou reconhecem a existência de adultos(as) 
que são ainda Escoteiros e Guias, não para educar os 
jovens, mas para fazer a auto formação, num processo 
atraente de desenvolvimento pessoal em Fraternidade, 
segundo um método específico. 
Com toda a honestidade nós devíamos interrogar-nos se 
esta situação também não vem da imagem que estamos 
dando das nossas associações, ou por outras palavras, se 
as nossas associações realmente prosseguem objectivos 

de desenvolvimento pessoal e de serviço às comunidades 
e aos jovens, ou se elas são apenas um movimento de 
veteranos, baseado somente na nostalgia. 
 

 
 

NOTICIAS FAEP…        

Jantar de NATAL 

O Jantar de Natal dos associados, familiares e 

amigos da FAEP terá lugar no dia 17 de Dezem-

bro, pelas 20h00, no Restaurante Correr 

d'Agua, na Amora - Seixal. 

Trata-se de uma iniciativa do Núcleo FAEP de 

Setúbal, pelo que os interessados devem contac-

tar o companheiro Feliciano Parra ou pelo e-

mail: faep.setubal@gmail.com 

Conselho Nacional da FAEP 
 

A realização do Conselho Nacional da FAEP está prevista 

para o dia 24 de Março de 2012. 

É oportuno lembrar os associados da FAEP que, para 

além da habitual análise e votação das Contas de Gerên-

cia, tratar-se-á de uma Assembleia eleitoral, isto é, have-

rá lugar à eleição dos novos Corpos Gerentes para o 

triénio de 2012 – 2014. 

O Conselho Nacional irá ocupar-se, ainda, da apreciação 

e votação da proposta de alteração dos nossos Estatu-

tos, que o Conselho Director apresentou oportunamente 

à apreciação dos associados. 

 

 
Continuação da página 3 

Breve história dos Acampamentos 
Nacionais da A.E.P. (3) 

Pode dizer-se que estiveram no ANAJU quase todos os 
grupos filiados na A.E.P., sendo especial o destaque para 
a presença de uma delegação dos Açores, dirigida pelo 

chefe Moniz Silva e o Grupo do Dondo (Moçambique), 
com o seu chefe Alfredo Bandeira Rodrigues. 
No domingo dia 30 houve lugar à inauguração oficial do 
Campo Escola da A.E,P.. Após o içar das bandeiras, os 
escoteiros desfilaram até à Costa da Caparica, em cujo 
largo principal eram aguardados pelo Escoteiro Chefe 
Geral, comodoro Duarte Silva e outros dirigentes associa-
tivos, após o que regressaram ao acampamento.  
Após as 15 horas, registou-se a chegada do Presidente 
da AEP, comandante Henrique Tenreiro, acompanhado do 
Presidente da C. M. de Almada, comodoros Duarte Silva 
e Valente de Araújo, comandante Alberto Campos da 

Obra Social da Fragata D. Fernando, dr. Cortês Pinto 
presidente do Tribunal de Honra e por todos os membros 
da direcção da AEP. A aguardar estas entidades, estavam 
o Chefe do Acampamento, eng. Nobre Santos e os 
restantes dirigentes escotistas do ANAJU. 
Simbolicamente, o Presidente cortou com um machado a 
espia colocada na entrada, considerando inaugurado o 
Campo Escola da AEP.  
O ANAJU constituiu, inegavelmente, uma excelente acti-
vidade escotista e proporcionou a maior alegria as cente-
nas de escoteiros presentes, que ali tiveram oportunida-

de de aprender e praticar muitos dos ensinamentos que o 
movimento lhes proporciona e criar laços de amizade 
inesquecíveis. 
Local: Mata de St. António, Costa da Caparica 
Chefe do Campo: Engº. José Maria Nobre Santos. 
Presenças: da Região Centro, os Grupos 1, 2, 5, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 16, 53, 79, 84, 85, 93 e 94. A Região Nor 
te, chefiada pelo Rev. Vidal dos Santos, esteve presente 
com os Grupos 4, 15, 17, 41 e 44. Pela Região Sul, sob a 
direcção do chefe João Trigueiros, compareceram os Gru-
pos 6, 59, 60 e 77. Contou-se ainda com a presença de 
uma delegação de 7 escoteiros dos Açores, dirigidos pelo 

chefe Jacinto Moniz Silva e de outros tantos em represen 
tação do Grupo do Dondo (Moçambique), dirigidos pelo 
chefe Alfredo Bandeira Rodrigues. 
Durante o acampamento realizaram-se várias sessões do 
Conselho Nacional de Chefes. 
NOTA: Por iniciativa da Secção Filatélica da FAEP, os CTT 
produziram um carimbo especial do dia e, foi igualmente 
posto à venda um sobrescrito do Acampamento do 
Jubileu. 
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 Da nossa história… 
 

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

Expectativas de tempos melhores (18) 

 

Se é uma verdade confirmada que a chegada de Henrique 
Tenreiro à Presidência dos Escoteiros de Portugal não pro-
porcionou o desenvolvimento associativo que muitos de-
sejavam, não é menos verdade que desapareceram por 
completo as ameaças à sua existência, uma preocupação 
nos anos quarenta, e também se deve apontar como posi-
tivo a estabilidade associativa em que se passou a viver, o 
que foi aproveitado por alguns dirigentes mais empenha-
dos e mais competentes para trabalharem afincadamente 
no progresso dos seus grupos. 
Reorganização associativa 
Também na Associação se faziam esforços para se reorga-

nizar e dinamizar as actividades dos escoteiros. Com a 
nomeação, em 18 de Fevereiro de 1954, para adjuntos do 
Escoteiro Chefe Nacional dos dirigentes Albano da Silva e 
Luís Tovar de Lemos, reconhecidos pela sua competência 
e dedicação ao Movimento, a capacidade dos Serviços 
Centrais melhorou substancialmente, dedicando-se o pri-
meiro às tarefas de organização administrativa, nas quais 
era reconhecida a sua elevada competência e o segundo 
entregando o seu enorme entusiasmo aos aspectos opera-
cionais, organizando ou estimulando a realização de acti-
vidades, em constantes visitas tanto ao norte como ao sul 

do País.  
Na sequência desse esforço, os dirigentes associativos 
começaram a organizar um Curso de chefes, que teve o 
seu início a 23 de Agosto de 1954, mas que não veio a 
registar grande êxito pela falta de interesse demonstrada 
por grande parte dos chefes e auxiliares a que se desti-
nava. 

 
Os escoteiros desfilam no Rossio 

A reorganização ao nível das regiões também começou a 
verificar-se, depois da nomeação dos delegados dos Ser-
viços Centrais para as Regiões, figura que substituiu o 
tradicional Chefe Regional durante alguns anos.  
Na Região Centro foi nomeado o Engº José Maria Nobre 
dos Santos e no Algarve João Miranda Trigueiros, enquan-
to no Norte foi indicado o comte. Coutinho Lanhoso. Nos 
Açores também se conheceu algum desenvolvimento, ten-
do ali sido nomeado como delegado dos Serviços Centrais 
Moniz Silva, escoteiro Chefe no Grupo n. 52, dirigente 

dedicado e pessoa muito considerada naquele território 
insular. 
Dinamização de actividades regionais 
Cada um à sua maneira procuraram o desenvolvimento 
dos Grupos e estimularam as actividades em conjunto, 

que davam maior visibilidade ao Movimento e contribuíam 
para uma visão mais alargada da acção escotista por par-
te dos escoteiros e dirigentes. Foi assim que apostaram 

Acampamento Regional do Centro 

na realização de Acampamentos Regionais, vindo a rea-
lizar- três no ano de 1955, o primeiro em Lisboa, a 23/24 
de Julho, o do Algarve em 13/15 Agosto e o do Norte em 
10/11 de Outubro. Em qualquer destas actividades houve 
a preocupação de fazer participar delegações das outras 
Regiões, de modo a ir generalizando o conhecimento do 
que se fazia em todo o País.  
O Regional do Algarve, por exemplo, contou com a pre-
sença de mais de 150 escoteiros de Lisboa, que deram 
aquela actividade uma dimensão e importância que muito 
ajudou ao incremento do Escotismo naquela Região, e 

veio premiar o trabalho de base que já ali se estava reali-
zando com muito empenho, nomeadamente os Cursos de 
Guias iniciados em Junho de 1954, dirigidos por Francisco 
Pina, o competente chefe do Grupo n. 6, Olhão, que decor 
reram com várias actividades ao longo dos dois anos se-
guintes. 
Também o jornal “Sempre Pronto”, logo no mês de Janei-
ro de 1955, fizera despertar a vida associativa pelo entu-
siasmo posto nas actividades realizadas para celebração 
do seu 10º Aniversário, ao qual fizemos já referência no 
número anterior.  
Falta de perspectiva internacional 

Surpreendentemente, depois da grande mobilização asso-
ciativa para a participação no 2º Acampamento Interna-
cional de Patrulhas, em S. Paulo, Brasil, a que fizemos 
igualmente referência, os dirigentes associativos, certa-
mente por carência de meios económicos, continuaram 
alheados dos acontecimentos do Escotismo internacional. 
Assim, não há notícia da presença de qualquer escoteiro 
ou dirigente da AEP no 8º Jamboree Mundial, que se rea-
lizou de 18 a 28 de Agosto de 1955 no Canadá, em Niága-
ra sobre o Lago, Otava.  
II Reunião de dirigentes evangélicos 
Com certo relevo, decorreu de 22 a 26 de Fevereiro de 1956 
a II Reunião Geral de Escoteiros Chefes Evangélicos, na Sede 
da Juventude Evangélica Portuguesa, em Lisboa, onde os diri-
gentes dos grupos de escoteiros e guias estudaram proble-
mas respeitantes ao Movimento nas suas relações com as 
Igrejas Evangélicas. Na oportunidade, Joel Ribeiro, redactor 
principal do jornal “Sempre Pronto” proferiu uma conferência 
intitulada “O pensamento de Baden Powell”. 
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WOSM E ISGF ASSINAM DECLARAÇÃO CONJUNTA 
Conforme prometemos no número anterior do nosso Boletim, voltamos a este assunto para dar conhecimento 

integral da Declaração conjunta WOSM – ISGF, assinada em 14 de Junho de 2011 entre as referidas entidades 

1. Missão e natureza das duas organizações 
 
A WOSM (Organização Mundial do Movimento Escotista) e a ISGF 
(Amizade Internacional de Escoteiros e Guias) são duas 
organizações independentes, ambas baseadas nos fins do 
Escotismo mas com elementos diferenciadores próprios. 
As suas missões são, respectivamente, as seguintes: 
A Organização Mundial do Movimento Escotista é uma organi-
zação independente, não política e não governamental, cujo 
objectivo é promover o Movimento Escotista em todo o mundo 
através da promoção da unidade e do conhecimento dos seus 
objectivos e princípios, facilitando a sua expansão e de-
senvolvimento, bem como a manutenção do seu carácter es-
pecífico. O Movimento Escotista é um movimento voluntário, não 
político, educativo para jovens, cujo objectivo é contribuir para o 
desenvolvimento integral dos jovens nas vertentes física, 
intelectual, emocional, social e espiritual enquanto indivíduos, 
cidadãos responsáveis e membros das suas comunidades locais, 
nacionais e internacionais, em conformidade com os objectivos, 
princípios e método concebidos pelo Fundador. Os adultos são 
uma componente intrínseca da WOSM, na medida em que dão um 
apoio directo ou indirecto aos jovens das Associações Escotistas 
Nacionais de acordo com o método Escotista e através deste. 
A Amizade Internacional de Escoteiros e Guias é uma organização 
mundial para adultos que presta apoio à WOSM e à WAGGGS, 
baseada nos ideais e princípios Escotista / Guidista expressos na 
Promessa e na Lei, estando aberta a todos os antigos membros 
das organizações juvenis pertencentes à WOSM e à WAGGGS, 
bem como a adultos que não tiveram a oportunidade de ser 
Escoteiros/Guias/Dirigentes na sua juventude. Os seus objectivos 
são ajudar os seus membros a manter vivos os valores adquiridos 
no Movimento Escotista juvenil, com vista a dar um apoio activo à 
WOSM e à WAGGGS, prestar serviço às suas comunidades e 
potenciar o desenvolvimento pessoal contínuo dos seus membros. 
Os adultos a desempenhar funções nas organizações Escotistas ou 
Guidistas juvenis podem pertencer simultaneamente à ISGF, 
enquanto associação de cariz voluntário e complementar, 
entendendo que a natureza da sua pertença à ISGF tem um 
carácter completamente diferente da sua acção enquanto 
Dirigente activo. 

 
2. Ideais partilhados 
 
As duas organizações concordam que os seus ideais partilhados 
constituem a melhor base para a sua colaboração. 

 
3. Adultos no Movimento Escotista Mundial 
 
A ISGF reconhece que uma das prioridades essenciais da WOSM 
se prende com os “Recursos Adultos no Movimento Escotista”, 
enquanto programa sistemático de gestão dos recursos adultos, 
com vista a melhorar a eficácia, compromisso e motivação dos 
Dirigentes. A ISGF considera que o papel dos seus membros é 
distinto do papel dos adultos no seio da WOSM. 

 
4. Convenções com organizações internacionais 
 
Antes de encetar relações com terceiros, especialmente com 
organizações internacionais, sejam elas intergovernamentais ou 
não governamentais, a ISGF deverá consultar a WOSM e não 
prosseguirá sem consentimento desta. 
 
 

5. Apresentação e política de relações públicas 
 
Na sua apresentação e política de relações públicas, a ISGF 
envidará esforços para evitar a adopção de terminologias, o 
desenvolvimento de planos de acção ou a realização de activi-
dades que possam ser contrárias, competir ou criar confusão de 
papéis, responsabilidades e competências com a terminologia, 
planos de acção ou actividades dos órgãos próprios da WOSM. 

 
6. Relacionamento com organizações não reconhecidas 
 
A ISGF, em conformidade com o objectivo de prestar apoio activo 
à WOSM, envidará esforços, tanto ao nível nacional como 
internacional, por restringir a sua colaboração às Associações 
Escotistas devidamente reconhecidas pela WOSM e evitar relações 
oficiais com organizações “Escotistas” não reconhecidas por ela. 

 
7. Relacionamento com organizações nacionais  
  
A WOSM e a ISGF comprometem-se a tratar as questões que 
possam surgir ao nível nacional em conformidade com os 
princípios enunciados na presente declaração. 

 
8. Estruturas de coordenação e cooperação 
 
A WOSM e a ISGF consideram que algumas das disposições 
contidas na Constituição da ISGF são importantes para assegurar 
uma boa cooperação entre as duas organizações, especialmente 
no que se refere aos pontos 3, 4, 5 e 6 supra. Faz-se referência, 
em particular, à existência de um membro no Comité Mundial da 
ISGF com direito a voto designado pelo Comité Mundial da WOSM 
e à necessidade de as Organizações Nacionais membro da ISGF 
serem reconhecidas pelas respectivas associações juvenis 
nacionais pertencentes à WOSM, não apenas no momento da sua 
fundação, mas enquanto reconhecimento permanente. Igualmente 
importante é a decisão do Comité Mundial da WOSM de nomear 
um dos seus membros como ponto de contacto com a ISGF. 

 
9. Convites mútuos 
 
A WOSM e a ISGF continuarão a convidar-se mutuamente para as 
suas Conferências Mundiais e Regionais, estabelecendo assim mais 
um canal para melhorar a compreensão mútua e colaboração 
entre elas. 

 
10. Apoio da ISGF à WOSM e às suas organizações 
nacionais 
 
A WOSM reconhece o apoio prestado pela ISGF tanto ao nível 
mundial, através do seu Fundo Internacional para o Desen-
volvimento, como no âmbito nacional, através de diversas 
iniciativas levadas a cabo pelas associações nacionais perten-
centes à ISGF em colaboração com as respectivas Associações 
Escotistas nacionais. 

 
 
Assinado e datado: 
Simon Hang-Bock Rhee   Brett D. Grant 
Presidente do    Presidente do  
Comité Mundial da WOSM   Comité Mundial da ISGF 
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PLANO DE ACÇÃO DA ISGF/AISG – 2011 / 2014 
 

Necessidades Acções Tarefas para as Associações 
Locais (Fraternal, AAG, FNA) 

Tarefas para as Associações 
Nacionais (AEG) 

Tarefas para o Comité Mundial 
 

Desenvolvimento     

Atrair jovens 
adultos 

 -Lançar uma campanha         
nacional 
- Incentivar o Escotismo 
nas famílias 
- Ter membros activos 
mais jovens no Comité 
Mundial 

- Cooperação a nível nacional e 
local entre as Associações de 
Escoteiros e Guias e a ISGF 
(Fraternal) 
- Incentivar actividades sociais 
- Convidar pais dos Escoteiros e 
Guias a participar nas suas acti-
vidades 

- Incentivar os contactos entre os 
jovens e os Adultos para apoiar a 
acção 
- Incentivar actividades sociais 
- Criar uma base de dados de 
aptidões/competências dos mem-
bros 
- Criar equipas de tutoria/ forma-
ção informal 
- Preparar um Plano Nacional de 
Marketing 

- Pensar como ajudar as Associa-
ções Nacionais nos seus recursos 
através do conhecimento das 
suas actividades e programas 
- Criar uma base de dados de 
competências/equipamentos dos 
membros 
- Criar equipas de tutoria/acon-
selhamento 
- Fornecer ferramentas e mate-
riais de aprendizagem 

Comunicação     

   
 
- Melhorar a utilização dos meios 
de comunicação para chegar ao 
maior número de membros atra-
vés das redes sociais e meios 
electrónicos 

 
 
- Melhorar a utilização dos meios 
de comunicação para chegar ao 
maior número de membros através 
das redes sociais e meios 
electrónicos 

- Melhorar a utilização dos meios 
de comunicação para chegar ao 
maior número de membros atra-
vés das redes sociais e meios 
electrónicos 
- Criar uma plataforma onde os 
membros possam debater ques-
tões ligadas à ISGF e ao meio 
ambiente. 

Visibilidade     

60.º aniversário 
da ISGF/AISG em 
2013 

  
 
- Celebrar o 60.º aniversário ao 
nível local 

- Realizar acções úteis para a 
comunidade 
- Identificar os eventos que pos-
sam ser realizados para celebrar o 
60.º aniversário a nível nacional 

- Estabelecer uma cooperação ou 
parceria com uma organização 
internacional 
- Dar apoio às Associações Nacio-
nais na celebração do 60.º ani-
versário 

Trabalho em rede     

  - Programa activo e flexível que 
permita aos membros da ISGF 
servir o movimento Escotista ju-
venil e em outras fases da vida 
- Apoiar as Associações Locais 
(orientando em questões espe-
cíficas) 

- Abrir os seus eventos e encontros 
à participação internacional e 
regional 
- Encorajar as Associações 
Nacionais para trabalhar em 
conjunto e partilhar conhecimentos 

 
- Divulgar o Calendário de 
eventos / actividades 

 

Da nossa história…   (continuação da página 5)

Acampamento Regional nos Açores 

De 3 a 11 de Agosto 
de 1956, por iniciati-
va do delegado dos 
Serviços Centrais, 

chefe Jacinto Moniz 
Silva, realizou-se um 
Acampamento Regio 
nal nos Açores, que 
teve a particularida-
de de contar com a 
presença de grupos 
do CNE e com o gru-
po n. 1 de Boy 
Scouts of America 
das Lages, Foi uma 

interessante e muito 
apreciada activida-
de, que os escotei-
ros presentes resol-
veram chamar de  

 
“Jamborette” dada a sua característica internacional.  
Acampamento Regional em Sintra 
No mês de Setembro do mesmo ano, teve lugar em Sin-

tra mais um Acampamento Regional do Centro, onde 
particparam não mais de uma centena de escoteiros, 
chefiado pelo delegado dos Serviços Centrais, dr. Eugé-
nio Ramos, auxiliado pelo chefe Samuel Vieira, do Grupo 
n.53.  
No domingo, decorreu um desfile até à Câmara Munici-
pal, onde os escoteiros foram aguardados pelo Escoteiro 
Chefe Geral, comodoro Duarte Silva e seu adjunto chefe 
Luís Tovar de Lemos, após o que este dirigente apresen-
tou cumprimentos ao Presidente da Câmara Municipal, 
dr. Cesar Nogueira Baptista. 
Os escoteiros acamparam na mata do Palácio e nem a 

chuva quebrou a sua alegria de participar numa activi-
dade onde aumentaram os seus conhecimentos e conhe-
ceram novos amigos. Esta actividade serviu, ainda, para 
comemorar o 22º aniversário do grupo local, o NOVENTA 
E TRÊS. 
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FILATELIA ESCOTISTA 

por Duarte Gil Mendonça 
Motivos adversos forçaram-nos a estar ausentes durante 
algum tempo. 
Estamos de volta ao vosso convívio e vamos esforçar-nos 
para, a partir de agora, procurar manter a regularidade dos 
nossos contactos e estarmos prontos para recebermos a 
vossa colaboração. 
Para reinício dos nossos trabalhos, e porque estamos em 
época de centenários, 2007, 2010, 2011, já muito comenta-
dos, e outros que se seguirão, vamos escrever sobre um 
outro, ainda não lembrado especificamente: 
Trata-se, simplesmente, do 
 

CENTENÁRIO DO SELO POSTAL ESCOTISTA 
 

Será um trabalho algo extenso, que levará algum tempo a 
descrever, dada a reduzida dimensão deste Boletim e porque 
queremos, também, completá-lo, sempre que possível, com a 
reprodução adequada dos selos que corresponderão às nos-
sas descrições.                                                       
Escreveremos sobre a que foi considerada a primeira edição 
filatélica escotista, cuja história já todos, mais ou menos, co-
nhecem, das séries que se lhe seguiram um pouco por esse 
Mundo fora, referindo alguns aspectos inerentes às mesmas, 
já nossos conhecidos, e que vos queremos transmitir. 
Poderemos, também, comentar a evolução da filatelia 
escotista. ---------------------------------------------------- 
 
 
 

A HISTÓRIA DO SELO ESCOTISTA AO 
LONGO DOS SEUS 100 ANOS (1907 – 2007) 
 
O Escotismo, embora fundado em 1907, viu adoptado como 
primeira série filatélica escotista, os selos impressos em 7 e 
10 de Abril de 1900 pelos defensores de Mafeking durante o 
cerco imposto pelo exército Boer.  
Como consequência desse cerco escasseavam alguns bens e 
estava esgotada a existência de selos postais, sem hipótese 
de ser reposta e era necessário haver selos para fazer distri-
buir a correspondência. Havia que resolver a situação e criar 
selos para o efeito pretendido. 
Então, os oficiais de Baden-Powell, comandante das forças 
inglesas, as sitiadas, quiseram fazer-lhe uma surpresa: impri-
miram um selo com o seu busto!  
Foi ainda impresso mais um selo, que mostra Goodyear (um 
dos seus adjuntos) em bicicleta.  
Só depois da sua feitura, repararam numa falta grave: 
Tinham-se esquecido de incluir a esfinge da Rainha, como é 
de tradição. 
Porém, os selos já estavam impressos e foram mesmo postos 
a circular. 
Os seus mentores estavam longe de imaginar que tinham da-
do origem a uma preciosidade filatélica, dada a falta cometi-
da, embora involuntária, e ao início de um tema que se tor-
nou num dos mais vastos e procurados em todo o Mundo: OS 
SELOS ESCOTISTAS 
Introduzimos aqui a reprodução desses selos, obtida via In-
ternet, já que não os possuímos na nossa coleção: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A impressão dos selos Mafeking foi feita nas cores verde, 
claro e escuro e azul, também claro e escuro. O busto do 
Baden Powell na cor verde olha para a direita, na cor azul 
olha para a esquerda. 
Estes selos, produzidos provavelmente em quantidades não 
muito fartas, tornaram-se raridades e atingem, hoje, valores 
de mercado elevadíssimos. Possui-los, é um sonho para os 
colecionadores e quem os tem… não os cede. 
É oportuno perguntar porque foram considerados como pri-
meiros selos escotistas, se ainda não havia escotismo, aquan-
do da sua emissão? 
É óbvio entender que terá sido por terem sido utilizados pelo 
Corpo de Cadetes criado por Baden-Powell, para se encarre-
garem das tarefas menos perigosas, como a distribuição pos-
tal, vigilância, apoio à população civil, etc., libertando os ho-
mens válidos para enfrentarem as forças inimigas, ações es-
sas que estiveram, também, na origem e programa do Movi-
mento Escotista. 
É, quanto a nós, o elo de ligação entre a essência do Corpo de 
Cadetes, organizado para apoiar as tarefas de logística, ações 

humanitárias, serviço público, entre outros, que estão, tam-
bém, na base do Escotismo, criado pelo mesmo Homem que 
coordenou os dois Movimentos. 
Mais à frente poderemos conhecer outros serviços de distri-
buição postal, agora desempenhados por Escoteiros, para os 
quais também foram criados selos próprios. 
 Alguns países fizeram como que o reconhecimento desta 
opção, reproduzindo os selos de Mafeking em séries suas.  
 

“Escotismo não é um passatempo… 

é um modo de estar na vida” 

 

F.A.E.P.                           

FRATERNAL DOS ANTIGOS ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
       Rua de S. Paulo, 254 – 1º. – 1200-430 Lisboa 

Tel. 00 351 213477025 

faep.nacional@gmail.com 
http://faep.blogspot.com 
http://antigosescoteiros.blogspot.com 
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