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EDITORIAL
Um ano de esperança, mas sem glória
Há mais de um ano que encetámos esta nossa caminhada que, não sendo mais do que o retomar de duras
caminhadas anteriores, se reveste, porém, de novos
desafios, face ao acelerado correr do tempo e natural
evolução da sociedade em que nos movimentamos.
Aceitámos participar numa Comissão de Dinamização
da nossa Fraternal, confirmada pelo último Conselho
Nacional, na dependência directa do Presidente do Conselho Director, na esperança de que o nosso regresso
despertasse uma certa letargia instalada e servisse de
exemplo a outros bem mais jovens, igualmente interessados na prestação de um serviço que se coaduna com
os ideais que nos orientam. Embora não seja encorajadora a resposta recebida até agora, continuamos esperançados que este exemplo frutifique e as novas gerações de “antigos” percebam quão importante é a sua
adesão a novas tarefas.
Do trabalho já desenvolvido, ressaltam três conclusões
principais; primeira: o movimento escotista mantém-se
absolutamente válido e necessário na sociedade actual,
tão carecida dos valores que são essência do Escotismo; segunda: a existência das associações de antigos
escoteiros, que acompanhem atentos o trabalho das
associações escotistas e desenvolvam acções de apoio
aos grupos de escoteiros se apresenta, igualmente,
válida e necessária; terceira: que esta é a recomendação insistente das instâncias internacionais do escotismo, quer a WOSM quer a ISGF, conforme se pode
observar pelos diversos documentos que recebemos
desta, muito claramente expressa no Plano Estratégico
para os próximos anos, ao qual nos referimos já, ainda
que resumidamente, em boletins anteriores.
Aliás, a Fraternidade Nuno Álvares, parece-nos ter já
arrancado para um trabalho neste sentido, de parceria
com a sua associação juvenil, o CNE, para o qual auguramos, sinceramente, o maior sucesso.
A Fraternal e a AEP terão que fazer outro tanto, se quiserem prestar verdadeiramente o serviço público para
que se dizem vocacionadas, contribuindo para a dignificante e urgente tarefa de formação cívica dos jovens
portugueses.

M.G.

DISCURSODIRECTO
EDUCAÇÃO FACTOR DE DESENVOLVIMENTO
O HOMEM é o factor essencial em qualquer processo de desenvolvimento, particularmente nos países onde os recursos naturais são
escassos, as instituições jovens e/ou ainda não
suficientemente testadas, e as estruturas
administrativas pouco capacitadas.
Nos países mais carenciados, onde
muitas vezes tudo falta, os governos mais
avisados conhecem a necessidade de investirem no Homem, pois só pode existir respeito
pela sua dignidade - em liberdade e democracia – se houver uma íntima ligação entre os
direitos à cidadania e educação, permitindo a
todos os cidadãos um efectivo conhecimento
dos seus direitos e deveres e uma motivada,
consciente e útil participação nas tarefas
comuns à sociedade livre, justa e solidária.
Direito à educação, no seu sentido mais
amplo, implica o despertar das consciências, o
desabrochar crítico da curiosidade e da atenção, compreender e aceitar o próximo e o
mundo.
País que desperdice, ou não dirija as
energias humanas disponíveis para a educação, não poderá ultrapassar as barreiras do
desenvolvimento, nem promover o bem estar,
a qualidade de vida do povo e a igualdade entre
todos os cidadãos, efectivando os direitos
económicos, sociais e culturais, mediante a
transformação e modernização das estruturas
económicas e sociais.
António Homem de Gouveia

UMA VEZ ESCOTEIRO, SEMPRE ESCOTEIRO

22 DE Fevereiro,
DIA DO PENSAMENTO
NOTICIAS…
A.E.P. reeleita na direcção do CNJ

Em reconhecimento do bom trabalho desenvolvido
nos anteriores mandatos, a Associação dos Escoteiros
de Portugal foi reconduzida na Direcção do CNJ.

Recomeço dos trabalhos da ENFIM, com
um CBF para 80 formandos

Depois de um árduo trabalho de reformulação dos
Cursos de Formação, de acordo com as novas metodologias implementadas na A.E.P., realizou-se de 1
a 4 de Novembro de 2007 o primeiro CBF, onde
participaram 80 formandos, representando 33
grupos, de todas as regiões do País, incluindo Açores
e Madeira.

ESTRADA “ESCOTEIROS DE PORTUGAL”
No final do ano de 2007 foi inaugurada em Moura a Estrada
Escoteiros de Portugal, cerimónia com a qual se encerrou
no nosso País o ciclo de comemorações do Centenário do
Escotismo. A iniciativa da C. M. de Moura resultou de uma
proposta do Grupo n. 195 e envolveu também o Grupo n.
28, ambos da cidade de Moura.
A inauguração, presidida pelo sr. Presidente da C.M. de
Moura, contou com a presença de vários representantes
autárquicos e da Chefia Nacional da A.E.P., para além de
vários convidados.

No próximo 22 de Fevereiro todo o mundo escotista
comemora o 151º aniversário do nascimento do
Fundador.
Neste Dia todos os escoteiros e antigos escoteiros
elevam o seu pensamento para B.P. e reflectem
sobre os valores morais e cívicos da extraordinária
Obra que nos legou e temos a absoluta obrigação de
honrar e divulgar

Acordo de Cooperação
UNHCR/ACNUR – O Alto
Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados, assinou com
a AISG/ISGF um acordo de
Cooperação que tem como
"Objectivo": artigo 1 , ...o
organizar um quadro de
cooperação entre o UNHCR e a AISG/ISGF na
área de apoio e promoção de actividades do
UNHCR em prol dos refugiados, repatriados e
das pessoas deslocadas.

Associação das Antigas
Guias
novo PROGRESSO PESSOAL na A.E.P.
Como resultado das novas metodologias que estão
a ser implementadas na A.E.P., já está disponível o
novo Esquema de Progresso Pessoal para escoteiros, compilado em 4 Cadernetas de Progresso, uma
para cada divisão.

Prémio “Escotismo de Excelência”
Foi já lançada a edição 2008 do prémio Escotismo
de Excelência, que visa promover a qualidade do
escotismo na A.E.P., objectivo que é transversal a
todos os Dirigentes e Grupos, estabelecendo um
referencial comum de qualidade, para além de
reconhecer o esforço e os resultados dos Grupos da
A.E.P. em várias áreas.
O Prémio é aberto à participação de todos os
Grupos da Associação.

Durante o mês de Março a AAG vai comemorar
o seu 16º Aniversário, promovendo, entre
outras, as seguintes actividades:
Dia 1 de Março – “TREVOS NUM VIROTE”
Casa do Alentejo: Jantar (20h30) e festa

Uma ocasião para reunir associadas e amigos,
de todas as idades, num ambiente de alegria.
Dia 29 de Março – FORUM “NÓS”
Associação Comercial de Lisboa
Rua Portas de Stº Antão, 89 (frente ao Coliseu)

Sessão comemorativa, com a participação das
drªs. Manuela Eanes, Elsa Chambel, Elza Pais e
Júlia Roque
Consulte o programa detalhado no site da AAG:

www.associacaoantigasguias@hotmail.com

NOTICIAS... (cont.)
A 25ª Conferência Mundial dos antigos
escoteiros e guias vai ter lugar de 21 a 26 de
Agosto em Viena, em virtude da Áustria ter
substituído Tunísia na organização deste
evento, que decorrerá na Universidade de
Viena, bem no centro daquele histórica cidade.

together for a better world

Os
interessados
na
participação
nesta
Conferência deverão solicitar os documentos de
informação/inscrição na FAEP.

ALMOÇO DE NATAL
DOS ANTIGOS ESCOTEIROS
O tradicional almoço de NATAL da FAEP
decorreu no dia 15 de Dezembro, com a
participação de um significativo grupo de
companheiros,
que
confraternizaram
alegremente e trocaram impressões sobre o
presente e o futuro do Movimento.

Novos Órgãos Nacionais no
C.N.E.
Os novos órgãos nacionais do CNE, Junta Central e
Conselho Fiscal e Jurisdicional, tomaram posse no
passado dia 5 de Janeiro.
A nova Junta Central é chefiada por Carlos Alberto
Pereira e o Conselho Fiscal e Jurisdicional é
presidido por Fernando Calado Lopes.
Aos novos responsáveis a Fraternal endereça votos
de excelente trabalho em prol do Movimento.

Junta Central

Conselho Fiscal e Jurisdicional

Novo país membro da WOSM
.

A Organização Mundial do Escotismo anunciou
a entrada de mais um país no Movimento
Escotista, validando a Kasahkistan´s Nacional
Scout Organization como Membro efectivo a
partir de 16 de Janeiro de 2008.

Quem não se sente…
O Movimento Escotista acaba de comemorar o centenário da sua criação.
Movimento prestigiado e respeitado em
todo o mundo, contribuiu para a formação
cívica de muitos milhões de jovens, firmando a sua credibilidade em Princípios
morais e éticos que muito nos honram e a
quantos algum dia tiveram a felicidade de
participar nessa Grande Aventura que é
viver o Escotismo.
Não esperávamos, por isso, que o nosso
Movimento fosse preza fácil de oportunismos orientados por mentes mal formadas,
que infelizmente pululam por muitas áreas
das relações humanas.
Ofendidos e humilhados, juntamos a nossa
voz à de muitos escoteiros e antigos escoteiros, profundamente feridos pela clara,
objectiva e intoleravelmente ofensiva campanha lançada por um desclassificado vendedor de electrodomésticos e pela sua despudorada agência de publicidade (?), que
reduzindo-nos ao seu próprio nível, envolveram o prestígio e a imagem dos escoteiros
numa parola campanha de publicidade (?)
onde a baixeza de nível não despertará mais
do que o desdém de quantos tropeçarem naquele lixo.
Aplaudimos por isso a imediata reacção
das Associações Escotistas – A.E.P. e C.N.E
– e da Fraternal dos Antigos Escoteiros -,
que repudiaram tal campanha e desencadearam acções adequadas para a reparação e eventual punição de tal dislate.
Esperamos sinceramente que tais acções
sejam orientadas com a maior firmeza e no
maior respeito pelos muitos milhares de
cidadãos que representam, para que este
caso insólito não volte a ter lugar e o Escotismo possa continuar a desfrutar da consideração e do prestígio com que sempre
foi distinguido pelas entidades quer públicas quer privadas.
Entretanto, como resposta directa e imediata a tão indecorosa campanha, que
mexeu profundamente com os sentimentos dos escoteiros, têm sido muitas e a
vários níveis as reacções desenvolvidas,
principalmente
através
da
internet.
Também nós queremos levantar aqui o
nosso protesto veemente e recomendar
aos muitos milhares de escoteiros e
antigos escoteiros que somos que NÃO
COMPREM OS PRODUTOS DA MEDIA MARKT.
M. Garcia

cando, formador, e formando, motivador e
motivado.

“Tenta deixar o mundo um pouco melhor do que o
encontraste”

Baden-Powell

António Homem de Gouveia

DISCURSODIRECTO

2ª

PARTE
DESENVOLVIMENTO - A APOSTA NA FORMAÇÃO
Com o histórico virar de página, após
recentes e dramáticos acontecimentos, alguns países africanos de língua oficial portuguesa preparam-se para enfrentar o desafio do desenvolvimento e da competitividade.
No longo e difícil caminho agora iniciado, dois vectores parecem prioritários: a
Educação, preparando planos de cursos
específicos e adequados aos níveis de
conhecimento
das
populações
e
construindo escolas adequadas à sua evolução; e a Formação, orientada para a preparação de formadores em número necessário e com a melhor qualidade possível,
tendo em vista evitar o sistemático recurso
a formadores de outros países.
É essencial produzir melhor educação
e formação. Mas sem cair no erro tão
comum em sociedades menos desenvolvidas, de confundir formação com proliferação de acções e cursos, só para absorver
disponibilidades financeiras. São aulas de
duvidosa utilidade prática e que não significam factor de desenvolvimento.
A educação e a formação devem constituir factores de equilíbrio e desenvolvimento. Devem servir para despertar consciências, criar condições de organização,
favorecer qualidades de trabalho e, principalmente, transformar os conhecimentos
em factores de diálogo e compreensão.
A Formação deve estar ao serviço da
valorização do Homem, como uma das
mais nobres formas de educação, tomada
de consciência colectiva, movimento educativo contínuo, onde cada cidadão participa numa medida diferente. O objectivo é
que cada cidadão, em momentos diferentes, seja alternadamente educador e edu-

Novos cartões de identificação para
os membros da FRATERNAL
Estão já prontos para emissão os novos cartões
de identificação dos sócios da nossa Fraternal,
os quais vão começar a ser distribuídos já no
próximo mês. Por esta razão pedimos a todos
os companheiros que remetam para a nossa
Sede uma fotografia tipo passe.

QUEM CONTA UM CONTO…
“Fui ao Quénia falar com B.P.”
“Que pena tenho de não continuares entre nós.
De só em fotos ou livros ver a tua figura ou ler
as tuas palavras mágicas, sem as ouvir pela tua
voz. Que pena Chefe Mundial”
“Imagino como terás sido, a força da tua
presença junto dos escoteiros que orientaste. A
tua Obra ficará para sempre, mude o que
mudar, aconteça o que acontecer ao Mundo”
“Tenho um livro de recordações, onde só tu
estás. É lá que guardo as tuas fotografias,
difíceis de encontrar, a tua linguagem simples e
clara, os teus desenhos humildes que falam e
ensinam”
Sigo praticando a tua Obra, a fasquia que me
deixaste é impossível de alcançar, mas vou
fazendo o que posso e sinto-me bem com a
minha alma; creio que estás contente comigo,
pese embora os meus inúmeros erros e
pecados, vês que amo a tua Obra e me
empenho por ela”
“Sinto a angústia de ver no mundo de hoje os
homens deturparem a tua Obra; espero que ela
consiga ser sempre mais forte.”
“Aqui ponho, na tua campa humilde, a minha
mão, para te dar uma forte canhota…”
O toque suave da coberta da minha cama
despertou-me deste tão belo sonho; depois,
ergui-me para enfrentar mais um dia de
trabalho.
Armindo Costa

COLABORAÇÃO, PRECISA-SE
Especialmente para a área de informática, a
FAEP precisa desesperadamente de um ou dois
colaboradores
voluntários,
com
bons

conhecimentos do tratamento de ficheiros Web
e rotinas de actualização de sites e blogs.
Se reúnes estas condições, não importa a
idade, vem dar-nos essa preciosa ajuda.
Contacta-nos: faep.nacional@gmail.com

