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NOTA DE ABERTURA 

       … e o País arde !!!  

A Natureza, esquecida e maltratada pela ignorância e incúria 
dos homens, é agora pasto de chamas, que arrastam consigo o 
terror e a desgraça das populações menos protegidas. 

As chamas surgem, aqui e ali, inesperadas e devoradoras, 
pondo em causa as certezas dos técnicos, aparentemente 
seguros do seu controlo, que logo se percebe não existir, 
levando-os a responsabilizar da sua insegurança a própria 
Natureza, apelidando de fenómenos excepcionais, as evoluções 
naturais de uma floresta em chamas. 

As autoridades esforçam-se e os técnicos dão o seu melhor, 
multiplicando as explicações, mas o cidadão comum, a quem 
caberá, em última instância, a responsabilidade de suportar os 
prejuízos, tem todo o direito de se insurgir, de criticar e de 
opinar até. 

Pois se ainda ontem, quando era inverno, as autoridades 
garantiam que tudo fora feito (entenda-se, gasto de dinheiros 
públicos), para uma segura protecção de bens e pessoas. 
Pessoas e bens que agora, em muitos casos, são aban-
donadas à sua sorte, ou aconselhadas a fugir de suas casas, 
deixando arder os seus haveres para salvarem a vida, o que, 
infelizmente, nem sempre tem acontecido. 

Porque o País é de todos, todos deveríamos pensá-lo, reorga-
nizando o território, protegendo a Natureza e, sobretudo, prote-
gendo as populações, especialmente as mais carenciadas. Mas, 
para tanto, é preciso não nos alhearmos das causas, tomando 
apenas o lugar de meros espectadores dos acontecimentos, 
onde alguns nos querem colocar. Antes, mobilizarmo-nos para 
estar presentes nas decisões e participar, responsavelmente, 
nas nossas cidades, vilas ou aldeias, nas tarefas que nos 
cabem, quer na reordenação do território, quer no frontal 
combate aos incêndios e aos interesses, que por vezes estes 

encobrem.                                                         Mariano Garcia 
 

 

DIAS DE LUTO 

Estamos de luto pela dolorosa calamidade dos incêndios, que 
devoram as florestas do País e ceifam vidas, destroem bens e 
roubam o sossego das populações, reduzindo a sua 
capacidade de sobrevivência. A quantos sofrem o luto de 
entes queridos, ou para aqueles que choram a irreparável 
perda do fruto de uma vida de trabalho, o nosso mais 
profundo sentimento de respeito e solidariedade. 

Também estamos de luto pelas vítimas ceifadas pelos actos 
de terrorismo recém-praticados na vizinha Espanha, manifes-
tando, através dos nossos irmãos escoteiros, a todo o Povo 
espanhol a nossa solidariedade e profunda mágoa pelos trá-
gicos acontecimentos, repudiando veementemente todas as 
manifestações criminosas de fanatismo religioso, esperança-
dos na vitória dos que solidariamente trabalham para a paz e 
compreensão entre os homens, na construção de um mundo 
melhor.  

 
 

 

É já em Outubro próximo - dias 9 a 14 
- que terá lugar o mais importante 
evento da ISGF, em Bali, Indonésia, 
fazem-se os últimos preparativos para 
receber as centenas de companhei-
ros, idos de diferentes países dos 
vários cantos do mundo, que ali vão 

estar para o tão desejado convívio fraternal e para 
participarem na Assembleia que orienta os destinos 
da Fellowship Internacional. A Fraternal e a FNA 
comunicaram já a sua forçada ausência, por razões 
financeiras, pelo que a representação da FEGA 
Portugal estará entregue às companheiras Rosa 
Leite, Maria da Luz Fonseca e Ana Rodrigues da 
Associação de Antigas Guias.  
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ESCOTISMO PARA ADULTOS
Escoteiro um dia… Escoteiro por toda a vida 

 

NOTÍCIAS DA FRATERNAL 

           Núcleo de Setúbal 

O Companheiro HELMANO apresentou o 

seu livro de poesia 

 

Com a presença e o apoio do Delegado da Fraternal e 
alguns dos seus companheiros do Núcleo e perante 
numeroso público, decorreu no dia 1 de Julho, na 
Biblioteca Municipal de Setúbal a apresentação do livro 
de poemas “MARESIA”, da autoria do companheiro 
Helmano Amaral Gomes. Presentes, além do numeroso 
público que encheu o anfiteatro, o Vereador do Pelouro 
de Educação e Cultura, a Directora daquela Biblioteca e a 
Directora da Casa da Poesia de Setúbal. Fizeram-se 
representar a Direção Nacional da Fraternal, assim como 
os núcleos de Alcochete e de Setúbal. Nesse dia, 
curiosamente, Elmano Gomes celebrou 77 anos de idade, 
pelo que o auditório teve a oportunidade de lhe cantar os 
parabéns. P.A. 

COMUNHÃO DE GERAÇÕES    (Helmano Gomes) 

Geração da Solidariedade,  
O pão da amargura vai amassando, 
Já decrépita, na terceira idade, 
Inerte, no seu “Mundo”…vai cismando. 
 
Postado num Lar, última morada… 
Velho carvalho de enrugada casca, 
Rija, agora embarcação ancorada, 

Danificada por longa borrasca. 
 
Permuta ou dádiva entre Gerações?! 
Haverá (ou não), Cooperação 
Possível?! Hoje, em jovens corações? 
 
Meninice! Juventude! Anciãos! 
Construí a vossa interligação: 

Comungai Sempre na Fé. Dai as mãos! 

1º prémio de poesia da Fed.de Reformados da Amadora (nov. 1996). 

 

 

 

              Núcleo de Faro    
No dia 30 de Julho o Núcleo esteve em 
actividade, no Parque Natural da Ria Formosa em Olhão, 
para realizar o Compromisso de Honra dos novos 
companheiros Paula, Hélio e Arsénio. 

Complementaram esta actividade, um jogo de lançamento de 
setas, um passeio pelo Parque e uma visita ao moinho de 
maré. Tivemos ainda a oportunidade de fazer uma acção de 
recolha de lixo e contribuir, assim, para a limpeza do local. 

O almoço de partilha, foi de convívio e boa disposição.  PALS 

  

  
 

O CHEFE JOSÉ M. NOBRE SANTOS 

COMPLETA 99 ANOS 

No dia 19 de Agosto, celebramos 
com muita alegria o 99º aniversário 
do nosso querido amigo, associado 
e fundador da Fraterna, o mais anti-
go e um dos mais prestigiados diri-
gentes do Escotismo em Portugal, 
que exerceu, por diversas vezes, os 

cargos de Presidente e Escoteiro Chefe Geral da A.E.P. 

Apesar da sua proveta idade, Nobre Santos continua a 
acompanhar o Movimento escoteiro, ao qual se sente liga-
do desde 1930, e interessado na vida da nossa Fraternal. 

          Ao querido Chefe e à sua família endereçamos os 
PARABÉNS de toda a Fraternal, da qual ele é, no presen-
te, o único fundador.  
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Uma equipa da ISGF visitou o Haiti, de 24 a 29 de junho de 2017 
Chegada com as malas cheias 
de… guloseimas, camisolas, 
copos, pratos, canecas, colhe-
res, brinquedos e jogos. 

O encontro com o direc-
tivo das Girl Guides do 
Haiti, guias, avezinhas e 
outros membros da 
Fellowship local, foi um 
sucesso. 

A delegação ISGF era composta dos seguintes membros: Midá 
Rodrigues (Portugal), presidente do Comité Mundial da ISGF; 
Virginia Bonasegale (Itália), membro do WCOM; Ingrid Danstrup 
(Dinamarca), Secretária para as Relações Públicas e Editora da 
Revista Nacional St George e seu marido Jesper; Ana Rodrigues 
(Portugal), membro do Comité Europeu, representante da sub-
região do Sul; Rosa Leite, Presidente da Assoc. Antigas Guias. 

Visita em Miami ao grupo EUA-Cuba do Ramo Central 

Aproveitando a viagem, o grupo fez uma escala em MIAMI, onde 
foram recebidos, no aeroporto, pelo Presidente da Asociación de 
Antiguos Scouts y Guias de Cuba, para um programa completo, 
repleto de momentos de amizade. Reuniões, passeios turísticos 
e excelentes refeições. O grupo foi recebido como convidados de 
honra e, como contribuição para a sua viagem, tudo lhes foi ofe-
recido e contado sempre com a presença de todos os membros 
da Direcção. 

ISGF Global Project no Haiti - parte 2 
Algumas fotos, impressões de viagem e ligeira informação dos 
membros da delegação da ISGF. 
Um Relatório mais aprofundado está prometido para mais 
tarde…  

Projeto orfanato "Enfant Haitien, Mon Frère"   

Vários aspectos da visita ao orfanato. Mais tarde poderemos 
saber mais alguma coisa “sobre este lugar fantástico para o qual 
contribuímos com a construção do muro que lhes permite ter um 
seguro pomar e uma horta para alimentar as mais de 40 crianças 
e alguns jovens deficientes”. 

HAITI - Reunião durante o pequeno almo-
ço da equipa da ISGF, com a Presidente 
das Guias do Haiti e a Directora da 
escola, para analisar o orçamento antes 
de fazer as últimas 
compras. 

Aquisição dos últimos 
artigos necessários: 
ar ca frigorífica, caixas 
de cozinha, lápis e 
afias, escaninhos e 

caixas para  os diferentes projectos. 

Sub projeto: construção da sede das Guias  

 

O 'engenheiro' do projecto, da equipa da 
ISGF revê os planos da futura sede da 
Associação das Guias do Haiti  

Visita aos terrenos onde começará em 
breve a primeira fase da construção. 

 

 Sub project - School Carmen René Durocher  

Boas-vindas pela directora da escola 
e apresentação de todas as classes e 
equipa de professores.                      

 

 

 

 

 

   

Visita à escola que recebeu a 
mobília e outros artigos doados 
pela ISGF.130 unidades de ca-
da entre pratos, canecas, copos 
e colheres, canetas e lápis de 
cor e outro material escolar.    

 

  

Móvel para guardar as lancheiras 
dos alunos. 

 

 

 

    

             Vista da escola para a aldeia.                                                          
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National Fellowships 
NSGF DA NORUEGA 

Cerca de 30 membros 
da Fraternal Noruegue-
sa participaram, no 
"NORD-2017", o Jam-
boree nacional da 
Associação dos Esco-
teiros e Guias da Noruega, que teve lugar, de 1 a 8 de 
Julho, em Bodø, ao norte da Noruega, acima do Círculo 
Polar Ártico. Os membros da Fraternal foram divididos em 
várias equipas. Uma equipa deu apoio à distribuição de 
alimentos, enquanto outra equipa ficou a gerir o Hotelt, 
um projecto que surgiu na Noruega em 2005, para alojar 
os visitantes. Outras equipas estiveram ocupadas com o 
banco de selos carimbos ou na exposição do Museu 
Escotista, montada para o evento. 

NSGF DA ESTONIA  

A Fraternal de Esco-
teiros e Guias da Es-
tónia - Antony Guild -
visitou o Acampamen-
to Nacional “Roda da 
Aventura”, que teve 
lugar, de 8 a 15 de 
Julho, no Parque de 
Tagametsa (ca. 120 

km de Tallinn). O acampamento estava localizado numa 
antiga floresta ancestral, onde está alojado uma estância 
de caça. Durante os oito dias do acampamento foram 
realizadas diversas atividades, desde as mais tradicionais 
às mais modernas, agradando a todos os participantes. 
Como manda a tradição foram realizados vários fogos de 
con-selho - um na cerimónia de abertura, o Fogo de 
Conselho principal do acampamento e outro na cerimónia 
de encer-ramento, aquecendo a alma de todos os que 
participaram. E que acampamento estaria completo sem 
um raid? Hou-ve raids para todos, desde os mais curtos 
com a duração de 4 horas, até ao que durou 48 horas. 

Eventos internacionais 
CINQUENTA ANOS DO FORUM DE GROSSARL  

No próximo ano, o lendá-
rio FORUM será de novo 
organizado pela Fraternal 
da Áustria. Entre 1967 e 
2014 a Fraternal austría-
ca organizou este evento 
anual, com muito suces-
so, até que o Turismo de 
Grossarl decidiu substituí-la. Este ano, a organização 
regressa às mãos de quem sabe, a Fraternal Austríaca. 
Desde a 42ª edição, em 2010, que o Fórum passou a ter 
lugar no verão em vez de inverno. Esta comemoração 
Jubileu dos 50 anos, em 2018, será uma oportunidade 
muito especial para reencontros ou para fazer novas 
amizades.  

Quando: domingo 27 de Maio a domingo 3 de Junho _ ou 

quinta-feira 31 de Maio a domingo, 3 de Junho de 2018. 

Onde: Grossarl, Salzburgerland, Áustria. 

Custo: Será anunciado em breve. 
Actividades: Passeios pedestres guiados, visitas de auto-
carro, tiro ao alvo, curling em asfalto, geocaching, passeio 
por trilhos de montanha em bicicleta, etc. 
Mais informação: hauer.helmut@gmail.com 
 

4º ENCONTRO NACIONAL DA TUNÍSIA 

A Fellowship da Tunísia convida todos os membros da 
ISGF para participarem no seu 4º 
Encontro Nacional, que vai realizar-se de 
21 a 28 de Abril de 2018. Desta vez, 
Tunis e Sousse, na zona central do país, 
são os principais locais onde decorrerá o 
Encontro, com visitas a lugares 
próximos. A inscrição para este Encontro 

é de 750€em quarto duplo e de 900€ em quarto individual. 
Este valor inclui alojamento de 7 noites, transporte de e 
para o aeroporto, todas refeições desde o almoço de 21 
de Abril até a  pequeno almoço do dia 28, bem como todas 
as excursões e visitas incluídas no programa, 
documentação e uma pequena lembrança A estadia em 
noites adicionais antes ou após o Encontro e as excursões 
opcionais não estão incluídas no valor da inscrição.  
O formulário de inscrição deve ser enviado até ao dia 31 
de Dezembro de 2017 e as reservas serão confirmadas 
após o pagamento, até 31 de Janeiro de 2018. Para mais 
informações, consulte tun.roueds.scouts@gmail.com 

ENCONTRO DA SUB-REGIÃO WEST EUROPA 

O encontro da Sub-região Europa West de 2018, terá lu-
gar em Eastbourne, Inglaterra, de 8 a 12 de Outubro. 
Como habitualmente, são as senhoras os membros mais 
mobilizados, com os seus trabalhos de costura e tricot, 
executando a tradicional rosa amarela, a que chamam a 
"flor da amizade", que marcará este evento de 2018.  

16º ENCONTRO DO MEDITERRÂNEO - MED 2018 

Os organizadores do 16º 
Encontro do Mediterrâ-
neo (MED) publicaram o 
primeiro Boletim sobre o 
evento. Durante este En 
contro, que decorrerá de 
19 a 24 de outubro de 
2018, na cidade de 
Atenas, na Grécia, passará seguramente bons momen-
tos. O local escolhido é o Hotel Titania, do qual poderá 
admirar a vista sobre a famosa Acrópole. 
O tema do Encontro será: O Mediterrâneo – A Odisseia 
de um Mar. Durante quatro dias partilharemos as nossas 
preocupações e trocaremos experiências e opiniões. 
Serão organizadas excursões à zona do Peloponeso após 
o Encontro, nos dias 24 a 27 de outubro. Brevemente esta 
rão disponíveis mais informações sobre os preços e o for-
mulário de inscrição. Siga o MED-2018 no Facebook, faça 
um “link” da página e partilhe com os seus amigos 
https://www.Facebook.com/ISGF16thMEDAthensGreece2018/ 

mailto:hauer.helmut@gmail.com
mailto:tun.roueds.scouts@gmail.com
https://www.facebook.com/ISGF16thMEDAthensGreece2018/
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                                           UM PROJECTO INOVADOR 

 

 

  

 ESCOTEIROS NO SHOPPING 

 

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

um conceituado dirigente do país irmão, habitual 
colaborador de O COMPANHEIRO e amigo de longa 
data da nossa Fraternal. Recentemente, concebeu 
o interessante projecto “ESCOTISMO NO SHOPPING”, 
que foi posto em prática, com bastante êxitos, em 
alguns Shopping Center do Estado de S.Paulo. 

Com simplicidade, é o próprio autor que descreve o 
essencial do seu projecto:“Parti da seguinte dedu-
ção: 

O Escotismo se faz no campo! (regra básica). 

Mas, os jovens estão no campo? A onde eles costu-
mam estar nos momentos de divertimento? 

Hoje em dia, os jovens e suas famílias estão nos 
Shoppings, passeando ou fazendo compras! 

Então, vamos buscá-los nos shoppings para apre-
sentar a eles uma opção de lazer, já quase desco-
nhecido: o campo! 

Baseado nesse enunciado, criamos um programa 

de parceria com os shopping, de modo que o Esco-
tismo dê conhecimento ao público que os frequen-
ta, praticando uma amostra do que é o Movimento 
Escoteiro e o que ele tem para oferecer às crianças, 
aos  jovens e às suas famílias. 

Esta parceria é formalizada após reunião entre as 
partes, combinando a forma que poderá ser aplica-

da, atendendo o interesse de ambas as partes. 

No Manual temos dois exemplos e outros poderão 
ser criados derivando destes, pelos interessados… “ 

Numa manifestação da amizade que nos liga e de-
monstrando o carinho que dispensa ao Escotismo 
em Portugal, o companheiro Elmer de Sousa acaba  

de nos enviar a totalidade do seu valioso trabalho, 
permitindo-nos que o disponibilizemos aos dirigen-
tes interessados nesta experiência. 

Gratos pelo gesto amável do nosso companheiro 
Elmer e com a mesma disponibilidade e espírito de 
colaboração, vamos fazer a publicação integral do 
Projecto na nossa página do Facebook, acompa-

nhando-a com a divulgação de um vídeo ilustrativo 
da primeira experiência no Boavista Shopping, em 
S. Paulo. Este material ficará ali à disposição dos 
dirigentes que desejem conhecê-lo. 

Homenagem ao ESCOTISMO 

Identificando-nos inteiramente com a ideia condutora deste texto 
publicado em EL MUNDO - Comunidade Valenciana - Alicante, não 
queremos deixar de felicitar o seu autor que, de forma simples e 
directa, procura vincar a grande diferença entre o trabalho desen-
volvido no Escotismo com as crianças e jovens e as pretensas có-
pias daquele método, usadas por muitos organizadores de ocupa-
ções temporárias para aquela faixa etária, apontando as conse-
quências de suas falhas educativas. 

Com o mês de agosto, chegam os famosos acampamen-
tos juvenis, colónias infantis e de convívio. Poucos sabem 
que a origem deste tipo de actividades caracterizadas 
pelo retirar dos jovens do seu meio urbano e integrá-los 
num grupo da mesma idade faz agora 110 anos, com o 
nascimento do Movimento escotista. Um Movimento, di-
ferenciado de muitos outros, que assente no estrito sen-
tido de voluntariado dos 
seus responsáveis, que 
nada tem a ver com a 
ausência de formação ou 
responsabilidades. Pelo 
contrário. Um instrutor 
escotista, um escoteiro, 
é uma pessoa habilitada 
por Escola de Formação, 
com certificações oficiais 
e especializado segundo a sua área de acção, como ex-
periente em socorrismo, escalada, pioneirismo, ou mes-
mo, extinção de incêndios. 
Caracteriza-se, acima de tudo, por empregar uma ou 
duas semanas das suas férias para poder servir nos seus 
acampamentos de verão, a troco de uma recompensa 
tão digna como incompreendida, que é a satisfação do 
dever cumprido. Um dever que se resume em contribuir 
para formar as futuras gerações, em valores universais 
que cultivam a democracia e a defesa do ambiente, 
recorrendo à magia de cerimonias, muitas delas inspira-
das na antiga Cavalaria Medieval, o que serve para pro-
mover valores como a honra, a lealdade, a responsabili-
dade e o respeito pelo próximo. 
Toda uma filosofia envolta em programas educativos, 
perfeitamente desenhados e traduzidos por meio de 
jogos, dinâmicas e aventuras adaptadas a cada idade. 
Porque, não se equivoquem, um Grupo de escoteiros 
organizado é uma engrenagem profissional, com dife-
rentes cargos de gestão e execução de actividades. Não 
é um grupúsculo de amigos que se lançam a erguer 
tendas, jogar futebol ou pintar cartazes, E essa é preci-
samente a diferença com outros movimentos que, ao 
longo destes 110 anos, têm copiado a forma mas limi-
tando-a ao ócio. 
Por minha parte, como membro orgulhoso do Grupo dos 
Scouts de España mais antigo de Alicante (Ressurrección 
433), como milhões de pessoas em todo o planeta, volto 
a investir minhas férias em madrugar, supervisar activi-
dades, praticar grandes caminhadas e dormir pouco. 
E, tomem nota senhores, por muitos anos…  

Pepe Rubio (3.08.2017) 

 



 

6 

 

A DIRECÇÃO DA  

FRATERNAL EM 

VISITA AO 

           ACANAC 2017 

      na IDANHA-A-NOVA 
Aceitando o convite que lhe foi dirigido, a direcção da Fraternal 
esteve presente na inauguração do XXIII Acampamento Nacional do 
Corpo Nacional de Escutas, que decorreu de 31 de Julho a 6 de 
Agosto, em Idanha-a-Nova e acolheu 21 514 participantes. 

 

O tema geral do acampamento “Abraça o futuro”, visou convidar cada 
um (dos lobitos aos caminheiros) a reflectir com a ajuda do Espírito do 
Planeta, sobre a degradação das condições de vida e sustentabilidade 
do nosso mundo – do ponto de vista ambiental, social, económico, reli-
gioso e cívico -, desafiando a que se ponha em prática medidas concre-
tas com um impacto positivo, por forma a alterar e a abraçar o futuro e 
a tornar o Mundo um lugar melhor para todos. Com a ajuda dos ele-
mentos da Água, Fogo, Ar e Terra, cada uma das divisões procurou de-
senvolver esta temática geral de acordo com as características das 
crianças e jovens que as integram. 
Com a Terra procuraram aprender e arranjar estratégias para: 
- Erradicar a pobreza; 
- Acabar com a fome através de uma agricultura sustentável; 
- Promover a saúde e o bem-estar; 
- Proteger e recuperar todas as formas de vida na terra. 
Através do Fogo alcançar: 
- A igualdade entre homens e 
mulheres; 
- Educação de qualidade; 
- Trabalho decente e crescimento 
económico: 
- A Paz, a justiça e instituições 
eficazes. 
Com a Água assegurar: 
- Água potável e saneamento: 
- Vida na água; 
-Indústria, inovação e infra-
estruturas;  
- Acções contra a mudança global do 
clima. 
O Ar pretendeu criar: 
- Energia limpa e acessível; 
- O consumo e produção 
sustentáveis; 
- Cidades e comunidades sustentáveis;  
- Redução nas desigualdades sociais. 

No dia da inauguração o ACANAC teve a visita do Presidente da Repú-
blica, que percorreu a pé o Acampamento, visitando todos os subcam-
pos e assistindo à cerimónia inaugural, que se prolongou para além da 
uma hora do dia seguinte.  

 

     CORREIO DOS LEITORES 

Mensagem de cortesia e solidariedade da 
AISG-España 

Como todos sabem, por estes dias Portugal foi 
afectado por um terrível e desolador incêndio de dimensões 
imprevistas. Por tal motivo, desde logo o Executivo da AISG 
España se comunicou com o Executivo da Federação do país 
irmão, para lhes fazer chegar, por meio de carta, que dedicamos 
todas as nossas orações aos escoteiros e guias adultos 
portugueses e suas famílias. 

Igualmente nos temos comunicado com Ana Matos Rodrigues - 
membro do Comité Europeu do Sul da ISGF/AISG - e sua mãe, 
Midá Rodrigues - Presidente do Comité Mundial da ISGF/AISG.  

Afortunadamente encontram-se bem e, com efeito, alguns 
membros da Federação lusa estão fazendo um trabalho de 
voluntariado em Cabo Verde, com o propósito de apoiar o 
estabelecimento de uma Fraternidade Nacional naquele país 
africano. 

Recordemos que Portugal é um dos países fundadores, em 
1953, da antiga IFOFSAG - agora ISGF / AISG - e que a actual 
Federação de Escoteiros e Guias Adultos de Portugal é 
composta por três associações membro: 

Fraternidade de Nuno Álvares (FNA) 
Associação das Antigas Guias (AAG) 
Fraternal Escotista de Portugal (Fraternal) 

Saúdo-os fraternalmente, 

Juan Dávila 

Secretario Internacional - AISG España 

R: A Fraternal, que desempenha no presente mandato o secretariado 
internacional da FEGA, agradece a mensagem do companheiro João 

Dávila e, num momento difícil também para o povo espanhol, em choque 
pelos recentes atentados terroristas, manifesta aos irmãos da AISG - 
España e ao povo espanhol em geral, sua grande solidariedade e 

desejos de cooperação para a construção de um mundo melhor. 

 

Prezado Irmão Mariano, 
Com grande alegria recebi mais uma edição do jornal da 
FRATERNAL. Mais uma vez meu muito obrigado. Grato, 
gratíssimo. 
Lamentei profundamente o incêndio em Pedrógão. Uma tragédia 
que vitimou dezenas de pessoas. Uma tristeza muito grande. 
Nesta edição nº 62, particularmente me chamou a atenção a nota 
de abertura "CONDECORAÇÔES", de sua autoria, bem como o 
texto do ch. Elmer de S. Pessoa, "E VOCÊ, ENTENDEU A 
MENSAGEM ?..."    
Deixo meu fraterno abraço e espero que  os irmãos estejam 
confortavelmente instalados no novo endereço.  
Sempre Alerta para Servir   
Carlos de LÉLLIS - (Fortaleza - Ceará - Brasil) 

R: Agradecemos ao companheiro Carlos Lellis a sua permanente 

companhia e as suas amáveis palavras, que aceitamos como um 
incentivo para o nosso trabalho. 

 

Drª. Teresa Ribeiro (Nobre Santos) - (2/07/2017) 

Estimado Amigo 
Muito grata pelo seu mail, procurando pelo meu Pai. 
Ele vai indo bem, nos seus quase 99 anos, no próximo 19 de 
agosto! 
Ontem disse-lhe que tinha tido notícias do amigo Mariano e ele 
ficou satisfeito e pediu-me para agradecer e mandar cumpri-
mentos a todos os outros companheiros. 
Por vezes queixa-se que a vida já vai longa... Que já cá não an-
da a fazer nada, mas pior são os que vão cedo demais! 
Receba os nossos cumprimentos, meus e de mau Pai 
Teresa C Ribeiro 
R: Obrigado Teresa pelas suas notícias. Seu Pai, tal como B-P, está 
sempre no nosso pensamento e no nosso coração. 
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Testemunho… 
     “Castigat Ridendo Mores” 

(retirado,com a devida vénia, de fernandonaescola.blogspot.pt 

Hoje fui à Livraria Sá da 
Costa, no Chiado. 
Livros e livros velhos; 
mapas, postais e agua-
relas. 
Tive tempo, olhei as 
estantes, de maneira 
muito disciplinada, uma 
a uma - tantas!... cheias 
de tantos livros velhos! 
... e fui guardando na 
memória a posição de 
alguns que me interes-
savam. Quando achei 
que tinha visto o que vi 
fui às memórias guarda-
das e peguei nos livros. 
Entre eles, um livrinho, 
muito pequeno, pequeno 

livro de bolso, muito sofrido, muito frágil. Uma edição da 
Federação Brasileira dos Escoteiros do Mar, publicado em 
1928; isso, a caminhar para os 100 anos de vida. A fazer 
fé na dedicatória, o livro foi oferecido em 1992 a um 
grupo de escoteiros português por um chefe escoteiro. 
O livro é uma obra notável! Tem como título "Jogos Esco-
teiros". Dos livros que conheço do género é, sem dúvida, 
um dos melhores de todos, muito poucos dos sofisticados 
actuais faz meças com ele. Nem sei se diga que é mesmo 
o melhor de todos... Como aparece aqui um livro destes, 
como foi ele largado por um grupo escoteiro? 
Na carta de apresentação que segue imediatamente o 
prefácio, escrita no Rio de Janeiro em Outubro de 1928, 
e dirigida ao "Sr. Dr. Presidente da UNIÃO DOS ESCO-
TEIROS DO BRASIL", Gabriel Skinner, escreve o seguin-
te: 

"(...) O jogo, segundo Claparède, é um exercício de pre-
paração para a vida séria. (...) e o ideal do jogo consis-
te n'um divertimento que associe ao mesmo tempo a 
actividade physica, intelectual e moral da criança. É o -
 "Castigat ridendo mores" (1). Pelo jogo se expande a 
alma do menino; e é ahi então que o educador põe em 
prática os seus conhecimentos psycho-pedagógicos, 
actuando seguramente em sua alma ductil e plasmavel, 
elevando-a e educando-a, dentro dos sãos princípios da 
integridade physica, moral e intelectual. (...)" 

Sim, concordo inteiramente! 

São 200 jogos, arrumados por categorias claras, lógicas, 
cheias de bom senso. Em outro dos livros que trouxe 
comigo (- Que compra!... Pela obra em si e pelo preço, 
de uva mijona), William James, a veneranda referência 
da Psicologia Americana (que o próprio António Damásio 
continua a referir-se, mesmo nos seus mais actuais tra-
balhos) aflige-se com o risco de invasão sobranceira da 
Psicologia na Pedagogia, numa obra traduzida para fran-
cês em 1906, Causeries Pédagogiques. O que aconteceu 
sobretudo a partir da segunda metade do século XX veio 
mostrar que William James tinha razão para estar preo-
cupado. Mas o livrinho de jogos dos Escoteiros do Brasil 
escapou a tempo da Psicologia! São jogos de 100 anos 
de vida - é tradição, é cultura, é sabedoria; é um conjun- 

 

to de oportunidades riquíssimas de desenvolvimento físi-
co, moral, intelectual; e social. 

 

(1) A expressão latina «ridendo castigat mores» — que 
também ocorre como «castigat ridendo mores» — não 
foi empregada por Gil Vicente, mas costuma ser citada 
em estudos sobre este autor, porque define a sua inten-
ção de crítica moral de tipos e grupos sociais quando 
recorre ao cómico. Segundo o Dicionário de Português 
Michaelis, a frase significa «corrige os costumes sorrin-
do» e corresponde ao «princípio em que se fundamenta a 
comédia, criado por Jean de Santeuil» (1630-1697), poe-
ta francês que escreveu em latim. (in Ciberdúvidas) 

N.R. Notícias como a que aqui se dá conta ofendem profun-
damente a sensibilidade de muitos escoteiros, sobretudo aqueles 
que, como nós, conscientes da grande importância dos objectos 
e documentos escotistas, procuram, através deles, estudar e 
valorizar a história do nosso Movimento. 
Todavia, no nosso afã de conseguir mobilizar aderentes para a 
ideia de criação de um Museu escotista, e para a recolha de 
espólios que o valorizem, no qual estão protocolarmente 
comprometidos a AEP e a Fraternal, não raro detectamos em 
alguns responsáveis, o mais absoluto desinteresse por estes 
valores e uma indiferença quase pungente pela importância 
histórica que lhes atribuímos.  

 

Comunicado da Associação de Escoteiros da 

Venezuela perante a delicada situação do país 

Ante a difícil e delicada situação que afronta a nossa na-
ção, a Associação de Scout de Venezuela, instituição que 
tem desenvolvido no país um labor educativo, construtivo 
e de serviço há mais de cem anos, em favor da juventude 
venezuelana, manifesta publicamente o repúdio categórico 
e absoluto das manifestações de violência nas quais per-
deram a vida grande número de venezuelanos, enlutando 
famílias, em particular os casos recentes dos jovens Diego 
Arellano e Paul Moreno, que foram membros da nossa 
associação. 
Toda a perda de vidas por intolerância é inaceitável e la-
mentável, assim como toda a expressão de violência é 
repudiável. Nenhuma morte produto da violência desme-
dida pode justificar-se. 
Neste sentido, como movimento educativo de jovens, cha-
mamos a atenção dos órgãos de segurança do Estado 
para que garantam cabalmente os irrenunciáveis direitos 
constitucionais e, em particular, a vida de todos os cida-
dãos, durante as diversas concentrações públicas que se 
efectuem. Só pelo respeito, compreensão e tolerância é 
possível construir um país melhor. 
Por isso e conscientes da nossa acção como instituição 
educativa e formadora de valores, fazemos um apelo à 
paz, à sensatez, ao entendimento e, por conseguinte, a 
que seja escutada a voz de todos os venezuelanos, sem 
distinções de nenhum tipo. 
Finalmente, exortamos os nossos membros e os cidadãos 
em geral a participar nos espaços de paz, que permitam a 
divulgação pacífica da sua opinião, como cidadão, evitan-
do situações indesejáveis. 
Sempre Pronto para Servir 

Conselho Nacional Scout 

http://3.bp.blogspot.com/-dDDzFEFu8os/U6tKW0ZLurI/AAAAAAAABnk/GdG_YvMa5u4/s1600/P1460981+red+50.jpg
http://www.ciberduvidas.com/pergunta.php?id=29048
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 28 de Agosto 

No nosso País o dia 28 de Agosto 
é especialmente dedicado ao 
VOLUNTARIADO. 
Digna do maior respeito e admi-
ração a acção de quantos, abdi-
cando de tempos de lazer e como 
didades, oferecem esse mesmo 
tempo e o seu labor em favor de 

causas e de pessoas carenciadas do apoio alheio, seja nas 
áreas de saúde e salvamento de vidas, de resgate e protecção, 
de carinho e solidariedade, como no desenvolvimento científico e 
tecnológico, etc.  
Em foco neste momento estão, certamente, os BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS, que põem em risco as suas vidas para salva-
guardar as vidas e os bens dos seus semelhantes.  
Vai para eles toda a nossa admiração e respeito pelo voluntaria-
do da sua acção, às vezes ultrapassando os limites do humana-
mente espectável. Bombeiros voluntários, heróis de uma 
Nação carente de valores morais e cívicos. 
Todavia, no Dia Nacional do Voluntariado, pertence-nos falar 
aqui de um velho tipo de voluntariado, o que praticam os dirigen-
tes escoteiros há mais de 100 anos ao serviço da sociedade. 
Intervenção mais suave e tranquila, sem dúvida, mas nem por 
isso menos importante na formação cívica dos cidadãos, mais- 
valia importante na valorização de uma sociedade. É será pos-
sível quantificar essa mais-valia e o que ela poderá representar 
na economia de um país? 
O estudo que a seguir reproduzimos, aponta-nos alguns cami-
nhos, que deveremos passar a seguir com algum rigor e serie-
dade. 
“Tempo é dinheiro, e o tempo que gasta para a comunidade em 
voluntariado na sua unidade escoteira não é excepção. Se somar 
todas as horas voluntárias registadas por escoteiros, dirigentes e 
colaboradores do Escotismo em empreendimentos escotistas no 
ano passado, e você tem US$ 331 milhões em serviço voluntário 
para o nosso país (América). Sabemos que é este número por-
que o « Independent Sector», uma rede sem fins lucrativos, dedi-
cada a apoiar outras organizações sem fins lucrativos, recente-
mente actualizou a sua estimativa para o valor nacional do tempo 
voluntário. Esse novo número é US$ 23,07 por hora (*). 
Digamos que sua unidade escotista registou 300 horas de servi-
ço comunitário no ano passado, incluindo acções de apoio comu-
nitário, preparação de comida, limpeza de espaços da comunida-
de e muito mais. Parabéns! Você acabou de poupar à sua comu-
nidade quase US $7.000. Claro, você não deve esperar um che-
que de sua cidade para limpar o parque infantil. E você não pode 
deduzir no Imposto de Renda deste ano o tempo gasto em volun-
tariado (embora você possa deduzir outras despesas do Escotis-
mo).  
Mas esta semana é a semana nacional do voluntário, por isso é 
um grande momento para considerar quão valiosas seriam real-
mente as 14,356,107 horas de voluntariado registadas no ano 
passado. 
Sim, há um valor monetário. A ajuda do número US $23,07 serve 
para nós quantificarmos quão importante o Escotismo é para o 
nosso país. Como escreve o «Independent Sector»: "a estimativa 

ajuda a reconhecer os milhões de pessoas que dedicam o seu 
tempo, talentos e energia para fazer a diferença. Organizações de 
caridade podem usar esta estimativa para quantificar o valor enorme 

que voluntários fornecem.". 

 Mas o valor real do escotismo em projectos de serviço vai além 
de uma quantia em dólares. Você não pode colocar um número 
nos projectos de formação de carácter nos jovens. Você não po-
de quantificar a maneira como se espalha o espírito do escotis-
mo e seus valores em todo o lado. Por outras palavras, seu real 
valor só pode ser chamado de "impagável".   
 

*Valor para Portugal $9,75 / hora 

  Bryan Wendal  
(in Scouting Magazin - National Volunteer Week 2015) 

 

Construtores da esperança… 

A acção decidida e voluntária dos escoteiros arrancou na 
primeira hora da catástrofe incendiária que se abateu so-
bre as populações do interior do país. Sem alarde, os 
escoteros fizeram o seu melhor ao serviço do próximo. 
Dando como exemplo uma dessas acções, saudamos e 
agradecemos aos muitos escoteiros que se envolveram 
solidariamente na grande tragédia, apoiando as popula-
ções mais carenciadas. Um mero exemplo: 

_____________________________________________________________ 

Castanheira de Pêra - projeto de recuperação do 
espaço exterior à casa da D. Maria (quintal e telheiro). 
Escoteiros envolvidos: João Madeira, Rui Santos, 
Gonçalo Silva (2ºG), Inês André Maneiras (23), David 
(234), Modesto (234), Mário (234), Andrade (235), 
Bernardo (260). * Este espaço foi identificado pelos 
exploradores do Grupo 236 (Fernanda Fernandes), que 
removeram algum entulho e depois nós pegámos o 
trabalho como está na primeira foto-JM. 

  

 

 

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. 

T RAZ UM AMI GO TAMBÉM…   

FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL 
Av. da Fundação, n.º  2 – 2805-150 Almada  
fraternal.nacional@gmail.com 
http://fraternal1950.blogspot.com (notícias)  

http://antigosescoteiros.blogspot.com (história) 

facebooK  fraternal-escotismo para adultos 
 

UMA ASSOCIAÇÃO PARA ADULTOS NO ESCOTISMO 

http://www.pointsoflight.org/signature-events/national-volunteer-week
mailto:faep.nacional@gmail.com

