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UM MOMENTO IMPORTANTE
Nos dias 12 e 13 de Fevereiro, esteve de visita a Portugal o
Secretário Geral da OMME (Organização Mundial do Movimento
Escotista), Dr. Eduardo Missoni, que reuniu com os dirigentes
nacionais das duas associações de escoteiros, para recolher
elementos sobre o desenvolvimento do escotismo no nosso país e
deixar algumas mensagens de incitamento ao trabalho que por cá
se realiza.
Com o apoio da Comunidade Ismaelita, a Associação dos
Escoteiros de Portugal promoveu, na noite do dia 12, uma sessão
com a qual a A.E.P. deu início ao seu programa de comemorações
dos 100 anos do Escotismo.
Numa breve mas brilhante, alocução o Dr. Missoni, expressando-se
em excelente português, fez a análise do Movimento actual e deu
alguns conselhos aos dirigentes portugueses, aos quais transmitiu
a
sua
mensagem
de
optimismo e confiança no
futuro do movimento. A
nossa
Fraternal
esteve
representada nessa sessão
pelo seu Presidente João
Constantino,
estando
igualmente
presentes
os
companheiros José Maria
Nobre Santos e Mariano
Garcia

“CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR”
Mensagem do Secretário-Geral da OMME
“Construir um mundo melhor para um escoteiro, é ser um Cidadão
do Mundo. Ter consciência de todos os problemas que hoje
enfrenta a sociedade a nível nacional e a nível mundial, ser uma
pessoa comprometida para a mudança, vivendo profundamente os
valores da Promessa e da Lei escoteira.
É o respeito para com os outros, é tentar superar os obstáculos e
construir a paz continuamente no trabalho de todos os dias,
fazendo isso também no respeito pelo Ambiente e com amor à
Natureza e à Criação, não apenas no respeito pelos homens, mas
no respeito por toda a Criação.
O movimento escoteiro em Portugal é muito antigo e tem estado
muito presente na sociedade portuguesa, e em conjunto com mais
de 38 milhões de jovens que partilham a mesma promessa, temos
de olhar o futuro, compreender melhor como se transformou a
proposta educativa, com os mesmos valores de sempre, mas
olhando o futuro para ter mais e mais impacto social para a
mudança que queremos, para no futuro ter um mundo melhor,
que é a nossa Missão”.

O que pretendemos!
Gostaríamos de ver a FAEP forte, dinâmica e
reconhecida pelo seu serviço.
Entendemos que a FAEP é uma associação onde se
devem desenvolver os valores do Escotismo, pelo
que deve ter capacidade para criar projectos para
o apoio, a divulgação e a implementação do Ideal
Escotista.
Consideramos que deve ser um espaço que
contribua para a realização pessoal dos seus
membros, um espaço destinado á amizade, à
confraternização e, como associação, esteja
preparada para enfrentar os desafios do tempo
actual, como o da protecção da Natureza, a
promoção da Paz, o apoio em situações de
catástrofe ou de calamidade.
Teremos de retomar o prestígio internacional, já
anteriormente alcançado e acompanhar as
estratégias
e
programas
definidos
internacionalmente
Acreditamos ser nosso dever contribuir para a
prossecução destas tarefas.
No entanto, precisamos agregar gente nova, com
conhecimentos, que continue a pautar a sua vida
pelo Ideal Escotista e esteja um pouco disponível
para aceitar novos desafios.
Claro que não estamos a pensar em compromissos
idênticos aqueles que firmámos anteriormente.
Importa fundamentalmente fomentar a amizade,
a inter ajuda e colocar ao serviço dos outros os
nossos conhecimentos e a nossa experiência.
SE FOSTE ALGUM DIA ESCOTEIRO E CONTINUAS A
ACREDITAR NOS VALORES DO MOVIMENTO,
SINTETIZADOS NA PROMESSA E NA LEI;
SE ÉS DIRIGENTE OU ESCOTEIRO ADULTO
JUNTA-TE A NÓS!
CONTACTA-NOS! OU APARECE!

faep.nacional@gmail.com
Reunimos uma vez por mês, aos sábados, na
Residencial Jardim da Amadora, sita no Largo
Humberto da Cruz, n.º 3 (frente ao jardim da
Amadora, perto da estação e do lado da C. M.).
Vamos
dando
conta
nos
Boletins,
da
calendarização das reuniões.
Grupo de Dinamização da FAEP

FAEP em movimento
Programa

31 DE MARÇO - SÁBADO
PASSEIO POR ALFAMA

Comemoração
do 57ºaniversário da FAEP

17 DE MARÇO

Será este o passeio dos avós, pais e filhos.
(custo: € 7,5 p/pesssoa)

O próximo encontro de antigos escoteiros será
dedicado aos 57 anos da nossa Fraternal (11 de
Março de 1950), a sua importância no Movimento e a
necessidade de a repensar e dinamizar.
Este encontro terá lugar pelas 11.00 horas na
Residencial Jardim da Amadora, Largo Major
Humberto da Cruz, 3 (junto à Câmara e à estação
dos comboios da Amadora).
Ás 13 horas, almoço de convívio, seguindo-se os
trabalhos até por volta das 17.00 h. .

Contacto: 91 880 23 03

O transporte mais cómodo é o comboio. Também
há autocarros e o parqueamento é fácil.

Com concentração às 10 horas da manhã, na
Praça do Comércio, junto ao Martinho da
Arcada, vamos partir para o anunciado passeio
pedestre por Alfama, à descoberta dos seus
monumentos centenários dos seus chafarizes e
da sua bela história.

Inscrições para o almoço até 22/3 Custo 10€
Contacto: 91 880 23 03

Notícias, recados, referências…
Reuniões de convívio escotista… As nossas reuniões de convívio e reflexão tomaram já o carácter de
evento fixo mensal. Muitos dos participantes perceberam que é necessário fazer um grande esforço para
dinamizar a FAEP e estamos já estudando um plano nesse sentido. Mas serão necessárias mais adesões,
muitas mais para podermos sonhar com uma Fraternal forte e verdadeiramente útil ao Movimento.
É indispensável que aqueles que se encontram agora no escalão dos 30 aos 50 anos se disponham a tomar a
liderança e traçar novos caminhos para a Fraternal.
As Delegações… Muito se espera do trabalho das Delegações na captação de novos entusiasmos e de novos
efectivos para a Fraternal. As delegações não podem ser pequeninos “clubes” de amigos, mas sim os pólos
dinamizadores de uma grande ideia comum que é a nossa Fraternal. Saibamos ser dignos dessa
fraternidade mundial escotista, que envolve muitos milhões de adultos espalhados por 57 países.
A Fraternal na Net… Alguns dos nossos companheiros estão a desenvolver trabalho para instalar e manter
um “site” da nossa Fraternal, para podermos ligar-nos através das modernas tecnologias de informação,
como já o fazem as associações escotistas e grande número dos grupos de escoteiros. Dentro de pouco
tempo poderemos ser “visitados” através da WEB e dispor de “links”, “blogs”, “chats”, etc., que
facilitarão o conhecimento de actividades nacionais e internacionais, informações e trocar ideias com
outros companheiros nas diferentes partes do mundo. Para já podemos divulgar o nosso e-mail
faep.nacional@gmail.com
ISGF… De futuro, muitas vezes será aqui empregue esta sigla, com a qual alguns companheiros estarão
pouco familiarizados. ISGF – International Scout and Guide Fellowship é a actual designação da estrutura
mundial que engloba todas as associações de escoteiros adultos, da qual a nossa fraternal foi fundadora no
ano de 1953. Aos mais antigos lembramos que o seu nome anterior era IFOFSG – International Fellowship of
Former Scouts and Guides

