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NOTA DE ABERTURA 

SER OU NÃO SER (escoteiro)  

                           EIS A QUESTÃO! 
Assisti recentemente a uma grande concentração de escoteiros 
e lobitos. Eram alguns milhares de crianças e jovens, que 
evidenciavam na sua alegria e entusiasmo, bem contagiantes, 
o prazer de participarem numa grande manifestação escotista.  
Aquela simpática visão, trouxe-me à memória gratas recorda-
ções de algumas grandes jornadas do Escotismo a que tive 
oportunidade de assistir ao longo dos muitos anos da minha 
actividade. Primeiro, pelo deslumbramento do grandioso espe-
táculo que as caracterizavam e pela capacidade de mobiliza-
ção dos jovens de que davam forte testemunho. Depois, pela 
aprendizagem da real dimensão de um movimento que faz dos 
escoteiros irmãos, espalhado por todo o mundo, ligando mi-
lhões de jovens e adultos num mesmo desejo de servir o 
semelhante e contribuir para a Paz entre os povos. 
Perguntando a alguns dos mais entusiastas o que represen-
tava para eles o Escotismo, recebi respostas rápidas, sem 
direito a quaisquer dúvidas que, a partir do simples “é giro”, se 
podem resumir através dos verbos: divertir, jogar, aprender, 
brincar, acampar, conviver, etc. 
Parecendo muito pouco, considero o suficiente no pensamento 
de uma criança que se deixa conquistar pelo Movimento que  
B-P nos legou, cujo Método assenta exactamente no JOGO, 
com regras bem definidas e conteúdo bem estudado, para le-
var a criança à aprendizagem dos Princípios que nos regem, 
que são o essencial do que queremos oferecer-lhe, para contri-
buir para o seu crescimento e formação do seu carácter, tendo 
em vista transformá-lo num cidadão útil e consciente da sua 
contribuição para a sociedade. 
Já para com os responsáveis adultos, as exigências do Esco-
tismo são incomparavelmente maiores, apesar da voluntarie-
dade da sua acção. A par de uma verdadeira dedicação, exige-
se-lhe uma consciência firme de serviço à sociedade e ao pró-
ximo, para além de comportamento cívico exemplar. Por isso e 
para isso, cada associação escotista dispõe do seu Programa 
de Formação de Dirigentes, que proporciona aos adultos os 
(continua na pág. 10) 

 

 

A NOSSA 
CONFERÊNCIA NACIONAL  
Realizou-se no dia 21 de Março, com início 

às 11h00, a 57.ª Conferência Nacional da 

Fraternal, que decorreu em ambiente de muito interesse 

dos presentes, que participaram activamente na 

apreciação e votação dos assuntos que constavam da 

respectiva Ordem de Trabalhos. 

A Conferência aprovou o Relatório e Contas de 2014 e as 

seguintes propostas apresentadas pela direcção: 

- Delegar na Direcção poderes de negociação ou decisão 

sobre a Sede Nacional, inclusive a eventual necessidade do 

seu abandono, (aprovada por unanimidade); 

- Homologação da proposta de Estatutos da Federação dos 

Escoteiros e Guias Adultos de Portugal [FEGA - Portugal], 

que substituirá o actual AEG – Comité Português de 

Amizade dos Antigos Escoteiros e Guias, (aprovada por 

unanimidade); 

- Alterações ao Regulamento Geral em vigor, (aprovada 

por unanimidade); 

- Eleição do companheiro João Constantino para Membro 

de Mérito, (aprovada por unanimidade e aclamação); 

A Conferência elegeu os Corpos Sociais para o triénio 

2015/18 e aprovou o Plano de Actividades e o Orçamento 

para 2015. 

Os presentes manifestaram-se, ainda, na votação, por 

unanimidade, de um voto de louvor pelo trabalho de-

senvolvido durante o último triénio pelos órgãos nacionais 

e de um voto de confiança à Mesa para a elaboração da 

acta da Conferência. 
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ECOS Da NOSSA 
CONFERÊNCIA NACIONAL 

Dos novos Corpos Sociais eleitos pela Conferência, 
fazem parte os seguintes companheiros: 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 
Presidente – Miguel da Silva Martins 
Vice-Presidente - Paulo Jorge P. Henriques dos Marques 
Secretária – Inês Maria Simões Pereira Mendonça 

 

     
 

DIRECÇÃO: 
Presidente – Rui Horácio Filipe Macedo 
Vice-Presidente – Mariano Garcia Inácio 
Secretário – Duarte Gil Mendonça 
Tesoureiro – Cristiano Pires Caixeiro 
Secretário Rel. Internacionais – Tiago Peten Pina Prata 
Secretário Com. e Imagem – Helder Duarte Silva 
2º Secretário – Pedro Domingos Ferreira 
 

                     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO FISCAL E JURISDICIONAL: 
Presidente – Armando João de Barros Mira 
Vice-Presidente – António José Barros Godinho 
Secretária Relator – Fernanda Maria C. Fernandes 
 

   
 

 

Alterações ao Regulamento Geral da Fraternal 
 

Publicamos a seguir os novos textos dos Artigos do RG 
que sofreram alterações: 
Art.º 02 - A Lei do Escoteiro e o Compromisso de Honra… 

b) Compromisso de Honra: 
Declaro ser da minha livre e espontânea vontade pertencer à 

Fraternal Escotista de Portugal (ou ao Núcleo de… da Fraternal 
Escotista de Portugal), pelo que: 

Prometo pela minha Honra fazer o meu melhor por: 
- Cumprir os meus deveres para com a minha Fé (ou outra 

alusão de natureza religiosa) e a Pátria; 

- Auxiliar o próximo em todas as circunstâncias; 

- Viver segundo a Lei do escoteiro, procurando manter e digni-
ficar o Escotismo, cumprindo e fazendo cumprir os Estatutos e 

Regulamentos da Fraternal.  

 
 

 
- Ser um membro participativo da Fraternal, contribuindo para 

a realização dos seus objectivos e programas. 
- Promover os valores do Movimento Escotista. 

 

Art.º 44 - Podem concorrer aos Órgãos Sociais da FRATERNAL 

todos os associados individuais com mais de um ano de asso-
ciado e todas as suas obrigações cumpridas, e que não 

tenham sido alvo de anteriores acções disciplinares graves e 
sem antecedentes cívicos que possam pôr em causa o prestí-

gio da FRATERNAL e do Escotismo. 
         §único – Os associados que tenham cumprido mandato 

nos Órgãos Sociais da AEP são dispensados da regra de anti-
guidade 

 
Art.º 45 – As conferências eleitorais deverão ser calendariza-

das e divulgadas com pelo menos 90 dias de antecedência e a 
lista com os nomes dos associados individuais concorrentes 

aos Órgãos Sociais, devem ser enviadas ao Conselho Fiscal e 
Jurisdicional, devendo dar entrada até 60 dias antes da data 

marcada pelo Presidente da Conferência Nacional para as elei 
ções. 

 
Art.º 70 - Ao Conselho de Núcleo, compete: 

Debater e votar o Plano de acção e orçamento Anual do 
Núcleo; 

Debater e votar o Relatório e Contas; 
Debater e votar as acções comuns a todo o Núcleo; 

Eleger a Equipa Coordenadora do Núcleo, dando conhecimento 
dela à Direcção; 

Propor à Direcção a demissão da Equipa Coordenadora, em 
caso de manifesta inobservância dos Estatutos e Regulamen-

tos da FRATERNAL; 
Votar propostas a ser apresentadas à Direcção. 

 
Art.º 73 - A Equipa Coordenadora do Núcleo é constituída por: 

coordenador, secretário e tesoureiro. 

         §único – Em caso de impedimento do secretário ou do 
tesoureiro, o coordenador deverá promover a sua substituição, 

que submeterá ao Conselho de Núcleo. 
 

Art.º 94 - São instituídas as seguintes distinções e condecora-
ções: 

Classe Dedicação: 
A FRATERNAL, como forma de premiar os seus associados 

individuais pelo seu tempo de permanência e integral cumpri-
mento das suas obrigações, institui e concede, por iniciativa 

da Direcção, as seguintes distinções: 
Emblema de 10 anos: 

      Para premiar todos os membros que completem dez 
anos ininterruptos de associado. 

Emblema de 25 anos: 
      Para premiar todos os membros que completem vinte e 

cinco anos ininterruptos de associado. 
Emblema de 50 anos: 

Para premiar todos os membros que completem cinquenta 
anos ininterruptos de associado;  

 
       Nota - Estes emblemas são constituídos pela Insígnia da 

FRATERNAL ladeada por duas palmas sobrepostas em baixo e, 
no sítio da sobreposição, por baixo da insígnia, a indicação do 

número de anos correspondente. 
 

Classe Agradecimento: 
 

e) Medalha de HONRA – É conferida aos Membros Honorá-
rios, eleitos pela Conferência Nacional, em conformidade com 

o art.º 10º dos Estatutos. Para os membros individuais é cons-
tituída pelo emblema da Fraternal, rodeado por coroa de lou-

ros, tamanho 60 mm, e suspensa ao pescoço por uma fita azul 
com uma risca amarelo dourada ao centro. Para as entidades, 

é constituída pelo mesmo emblema, colocado sobre fita de 7 
cm de largura, com as mesmas cores, encimada por um laço. 
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     ECOS Da NOSSA 
CONFERÊNCIA NACIONAL 

O companheiro João Constantino  
justamente agraciado pela CN 

Aprovando por unanimidade uma proposta apresentada pela 
Direcção a Conferência Nacional elegeu o companheiro João 
Constantino como Membro de Mérito da Fraternal, conferindo-
lhe a Medalha de Mérito. 

João Constantino “descobriu” o Esco-

tismo já não era criança, mas o seu 

entusiasmo pelo Movimento e a sua 

vontade de participar logo se eviden-

ciou e cedo começou a distinguir-se 

pela sua dedicação e apego às tarefas 

que lhe eram confiadas, criando nele 

um verdadeiro e sincero amor à causa 

do Escotismo. 

Entrou em Julho de 1956, já cami-

nheiro, para o Grupo n. 8, então situa-

do na Rua Febo Moniz, em Lisboa, 

anexo à Igreja Evangélica Lisbonense, ainda ali existente, 

e, desde logo, a sua vida passou a estar, em permanência, 

ligada ao seu Grupo de escoteiros e à AEP. 

Fiel aos Princípios escotistas, que sempre respeitou, esfor-

çado e cumpridor, exerceu dentro do Grupo n. 8 e na Igre-

ja a que este estava anexo, as mais diversas tarefas e ocu-

pou diferentes cargos de Chefia, mostrando sempre dispo-

nibilidade para participar nas mais diversas actividades 

associativas. 

Em 12/05/1962 foi nomeado Chefe de Tribo e, em Julho do 

mesmo ano, frequentou o 2º Curso de Explanação da Insí-

gnia de Madeira. Em Janeiro do ano seguinte recebeu o 

Certificado de aprovação no Curso Preliminar de I.M, orga-

nizado na AEP.  

Em 28/12/1965 obteve 

aprovação no 4º Curso de 

Explanação de I.M. para 

Chefes de Tribo, ao mesmo 

tempo que era nomeado 

Escoteiro Chefe-ajudante no 

seu Grupo de escoteiros. 

No X Acampamento Nacio-

nal, que se realizou de 3 a 11 de Setembro de 1966, foi 

escolhido para chefiar o Subcampo “Flor de Lis”. 

Foi nomeado Chefe do Grupo n. 8, em 1965, cargo que 

desempenhou até 1978. Na qualidade de Chefe daquele 

Grupo realizou trabalho notável, quer na preparação dos 

seus escoteiros, quer na expansão do Escotismo, empe-

nhando-se especialmente na criação de um considerável 

número de novos Grupos de escoteiros, aos quais dispen-

sou sempre todo o apoio. 

Para além da enorme tarefa de orientação do seu Grupo e 

dos “satélites”, aos quais sempre dispensou a sua carinho-

sa atenção, colaborou arduamente no apoio a actividades 

regionais e em Acampamentos Nacionais realizados duran-

te o seu período de 

chefia do Grupo 8, 

sempre com o maior 

empenhamento e ele-

vada competência. O 

seu comportamento 

como dirigente esco-

teiro, cumprindo sem-

pre e fazendo cumprir 

os princípios escotista 

e os deveres que os 

mesmos nos impõem, considerando, ainda, o seu longo 

percurso escotista, colocam-no entre as mais importantes 

figuras da história dos Escoteiros de Portugal. 

No XI ACNAC, de 14 a 23 de Agosto de 1970 dirigiu o seu 

Grupo e colaborou na organização e Chefia daquele acam-

pamento. 

Em 25 de Fev. de 1971 foi-lhe concedida pela AEP a meda-

lha de Dedicação e Bons Serviços, Classe Prata. 

Em Junho de 1972, foi um dos chefes designados pela 

Chefia Nacional para participar no Festival da Juventude, 

organizado pelo Secretariado da Juventude e Desportos no 

Vale do Jamor, onde se exibiu numa demonstração de Jogo 

do Pau, no qual era especialista 

Em Setembro de 1972 foi-lhe concedida pela AEP a Meda-

lha de Mérito, Classe Prata  

Em Dez. de 1976 fez parte da Che-

fia do Acampamento Regional reali-

zado em Sintra, para comemoração 

do aniversário do Grupo n. 93 

Em 31 de Março de 1977 passou a 

fazer parte da Direcção do seu Gru-

po, na qualidade de responsável do 

Grupo e continuou a colaborar acti-

vamente nas actividades regionais, 

fazendo parte da equipa de colabo-

radores do respectivo Chefe.  

Nessa qualidade, participou em 

todas as acções de preparação do Acampamento BROWN-

SEA, em 1978, sendo um dos principais elementos da 

equipa organizadora daquele acampamento. 

Em 31 de Outubro de 1978, a seu pedido, deixou de exer-

cer a Chefia do Grupo n. 8, mantendo-se como vogal da 

Direcção a acompanhar com todo o carinho e a apoiar a 

organização das actividades do Grupo. 

Em 28/01/84 foi nomeado EC Nacional Adjunto.  

Em 16/03/84 demitiu-se de Vogal da Direcção do Grupo n. 

8, em virtude de desempenhar funções na estrutura dos 

Serviços Centrais da AEP.  

João Constantino é asso-

ciado da Fraternal desde 

1965, tendo, também 

aqui e ao longo de cin-

quenta anos, dado a 

melhor das contribuições, 

sendo-lhe reconhecida 

por todos a sua enorme 

capacidade de trabalho, 

devoção à causa e exem-

plar comportamento.  
Ocupou diversos cargos nos Órgãos Sociais e foi Presidente 

nos anos de 2006 a 2009, período particularmente difícil da 

Fraternal, trabalhando quase só e até à exaustão, mas sempre 
com enorme dedicação e esperança em oferecer dias melhores 

à nossa associação. 
A saúde e as pesadas 
responsabilidades famili-

ares, obrigaram-no, com 
enorme e sentido pesar, 

dele e nosso, a afastar-
se do cargo de Vice-Pre-

sidente da direcção, que 
ocupou na equipa que 

terminou o seu mandato. 
Mas o seu exemplo deve 

perdurar nos registos 

das mais elevadas figuras do Escotismo Adulto no nosso país.  
Cidadão exemplar e empenhado nas tarefas sociais, o Com-

panheiro João Constantino cumpriu diversos mandatos 

exercendo as funções de Presidente da Junta de Freguesia de 

Santo Estevão, em Lisboa, desde 1974 até 2001, sempre com 
exemplar probidade e dedicação à causa pública e aos 

cidadãos da sua Freguesia. 
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Dia da Mulher – 8 de Março    

Desde bem cedo a apren-
der a trabalhar em equi-
pa, a experimentar coisas 
novas, superando as difi-
culdades com determina-
ção. 

Um obrigado especial às 
nossas Dirigentes que nos ajudam a construir um 
mundo melhor para todo(a)s. 

Comunidade do Escotismo Lusófono 

Realizou-se no fim de 
semana, de 7 e 8 de 
Março em Valência, 
mais uma reunião das 
associações escotistas 
de países de língua de 
origem latina. Dois dias 
muito proveitosos com 
uma excelente recep-

ção por parte dos nossos irmãos espanhóis. 

Cem anos de Escotismo em Ceuta 

100 anos de 
Escotismo 

em Ceuta e 
600 anos de 

presença 
portuguesa naquela praça africana. Este é o mote 
para o convite para uma actividade conjunta que 
recebemos dos nossos irmãos da ASDE Ceuta. Queres 
ir com o teu Grupo passar o fim-de-semana de 1, 2 e 
3 de maio a Ceuta, pagando apenas as viagens? Uma 
oportunidade de contacto internacional e de partilha 
escotista com os nossos irmãos de Ceuta. Estás inte-
ressado? 
 

As Dicas Verdes da WOSM  

A Organização Mundial do 
Movimento Escotista 
(WOSM) iniciou uma cam-
panha com uma série de 
Dicas Verdes. A primeira 
é uma sugestão de pou-
pança na utilização do teu 
computador. Sabias que 
desligando o computador 
quando não o estás a 
usar pode representar 

uma poupança de 10 euros de energia por ano? Se 
não estás a fazer cópias de ficheiros, a actualizar 
programas, a usar o teu computador como servidor 
ou qualquer outra razão que te impeça de o desli-
gares, não te esqueças e desliga-o. 
Poupa energia = Poupa dinheiro = Preserva o ambien-
te! 

Desafia os teus dirigentes e contacta a nossa área 
internacional international @ escoteiros.pt 

 

Dica Verde 2: Reduz, reutiliza e recicla 

Faz a manutenção e repara os teus equipamentos 
aumentando a sua vida útil; participa nas iniciativas 
de reciclagem do teu muni-
cípio; cria um compostor para 
os teus restos de comida.  
Faz isto e muito mais para re-
duzires os gases com efeito 
de estufa e os restos nos 
aterros sanitários.  

Faz com que isto se torne 
parte da tua vida... 

 
Dica verde 3: A Hora da Terra…                 

Comemorou-se em 28/03 e 
foi uma boa oportunidade 
para pensares na tua 
“Pegada de Carbono”. 
A pegada de carbono é a 
quantidade de dióxido de 
carbono e outros gases de 
efeito de estufa produzidos 
pelo nosso modo de vida. 
Podemos escolher deixar um 

impacto positivo no ambiente fazendo pequenas, mas 
significativas, alterações nas nossas rotinas diárias. 
Queres saber o tamanho da tua pegada de carbono? 
Podes calculá-la através do documento disponível 
neste link: 
http://www.escoteiros.pt/new_site/documents/277.xl
sx 
Depois, faz alguma coisa para mudar os teus compor-
tamentos. 

Semana Europeia da Juventude 

A Semana Europeia de Juventude vem aí e os eventos 
de celebração vão 
começar a acontecer 
em Portugal - 4 a 9 de 
Maio. O CNJ juntou-se 
à Agência Nacional 
Erasmus + JA para 
organizar um “Idea 
Lab” sobre as 
questões do 
Desenvolvimento, no 

âmbito do Ano Europeu do Desenvolvimento e Agenda 
Pós-2015. O Instituto Camões fará uma 
contextualização inicial do Ano Europeu do 
Desenvolvimento. 

Escola Virtual de Língua Gestual Portuguesa 

No início de mais um trimestre 
de actividades propomos-te um 
desafio, para concretizares sozi-
nho(a) ou com a tua Patrulha. E 
se procurasses aprender a 
comunicar em Língua Gestual? 
Contacta: Escola Virtual de 

Língua Gestual Portuguesa 
 

http://www.escoteiros.pt/new_site/documents/277.xlsx
http://www.escoteiros.pt/new_site/documents/277.xlsx
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Rovernet – AGORA 2015       

O ÁGORA está a bombar em 
Jambville, perto de Paris, e a 
Inês está por lá em repre-
sentação da AEP. 
Uma excelente oportunida-
de para partilhar conheci-
mentos sobre a vivência do 
caminheirismo na Europa. 

Isenção do pagamento de taxas  

para acampamentos 
 

Foi publicado em Diário da 
República de 13/04, o Decreto 
Lei 51/2015 que isenta as 
Associações Escotistas e Gui-
dista do pagamento de taxas 
para a realização de acampa-
mentos ocasionais. A partir 
dessa data, os acampamentos 
a realizar fora dos locais desti-
nados a esse fim carecem 

apenas de comunicação prévia às autoridades, mas 
deixa de ser necessário pagar as taxas previstas no 
Decreto Lei 310/2002. 
Uma batalha travada em conjunto pela AEP, CNE e AGP 
que hoje dá os seus frutos. 

Lançamento da Insígnia da Lusofonia 

Em linha com a estra-
tégia partilhada pela 
Comunidade do Esco-
tismo Lusófono (CEL), 
implementa-se agora 
na AEP a “Insígnia da 
Lusofonia”, a qual visa 
promover o conheci-

mento, o estreitamento dos laços, bem como o inter-
câmbio entre os escoteiros dos países de língua oficial 
portuguesa 
 

Notícias da ENFIM  

    Cursos de Formação     
 
Decorreu no passado dia 
11 de Abril um CPF no 
Paiço, Região do Norte. 
Parabéns a todos os 
Formandos presente pelo 
êxito alcançado. 
 

No dia 15 de Março durante o decorrer da actividade de 
comemoração do aniver-
sário do Grupo 213 da Ota 
o Formador Sérgio Silveira 
entregou mais duas Insí-
gnias de Madeira. 
Parabéns à Andrea Santos 
(CRA 2013 - José Matos) e 
ao Helder Ferreira (CDD 
TEX 2013 - Sérgio Silveira). 

ESCOTISMO PARA ADULTOS 

NOTÍCIAS DA FRATERNAL 

Núcleo de Setúbal 

 

PASSEIO À SERRA DO LOURO (PALMELA)  
 

No dia 12 de Abril realizamos mais um passeio pela 
Serra do Louro, em Palmela. 
Pelas 9:00 horas iniciou-se a concentração e pelas 9:30 
lá partimos para a Serra. No total participaram nesta 
actividade 32 pessoas com idades compreendidas entre 
os 8 e os 74 anos, alguns eram escoteiros adultos dos 
núcleos de Setúbal e Alcochete, mas a maioria eram 
pessoas amigas e familiares.  
O dia estava óptimo, vento fraco, céu azul, sem nu-
vens, que nos permitia ver Lisboa e o Rio Tejo, a norte; 
a sul, Setúbal e o Rio Sado. Em plena primavera, para 
além da maravilhosa paisagem a serra, só por si, é um 
espectáculo, pela variedade da sua fauna e flora. 
Primeira paragem, nos Moinhos Vivos, onde pudemos 
dar comida aos burros e fazer-lhes alguns mimos. 
Depois, arrancámos em direcção às escavações arqueo-
lógicas, onde pudemos ver o Povoado Islâmico do Alto 
da Queimada e o Castro de Chibanes. 
Um pouco mais à frente, pudemos ver testemunhos 
geológicos de outros tempos, como o banco de ostras e 
os fósseis de coral. 
Ao chegarmos ao final da Serra do Louro, voltámos ao 
início, agora pelo sopé da Serra.  
Pelas 13:00 horas a maioria dos participantes tinha 
chegado a Palmela, ao ponto de encontro, para regres-
sarem aos seus locais de origem – Setúbal, Palmela, 
Montijo, Alcochete, Azeitão, Lisboa. 

P’Almeida 

 
 

 
 

Escoteiro um dia… escoteiro 

por toda a vida! 
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O uniforme da AEP 
Sua evolução ao logo dos anos 

(Breves apontamentos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Refere o Regulamento Geral de 1923 

Aspirantes e Escoteiros 

1.ª Divisão – Cadetes (lobitos 7-11 anos) 

Uniforme 

Boné - De Jockey da mesma cor do uniforme, tendo na frente 

uma flor-de-lis amarela. 

Calções – De cor caqui, direitos, largos, deixando os joelhos a 

descoberto, e providos na cintura de 3 passadeiras para cinto, 

dois bolsos aos lados fechados com um botão. 

Camisola – De cor caqui, tipo de marinha ou “jersey”.  

Lenço – Quadrado, de algodão, cor do uniforme, dobrado em 

diagonal com um nó simples por debaixo do queixo e outro 

fazendo unir as duas pontas. 

Meias – pretas, dobradas em canhão abaixo do joelho. 

Jarreteiras – Amarelas 

2.ª Divisão – Juniores (rapazes de 12 a 15 anos) 

Uniforme 

Chapéu – Tipo Boy Scout, de feltro castanho claro, com tira lisa 

na mesma cor em volta da copa, com altura de 3 cm e 

francalete. Aba de 6 a 8 cm, copa proporcional à aba. Na frente 

do chapéu, flor-de-lis e listão com a divisa, em metal amarelo. 

Barrete – Tipo de bivaque, da cor do 

uniforme, com flor-de-lis bordada ou 

em pano verde colocada à frente um 

pouco do lado direito. 

Camisa – Cor caqui, com platinas, 2 

bolsos de macho central assentes 

sobre o peito e colarinho raso de 

bicos. 

Distintivos de patrulha – 4 fitas de lã, 

de 15 x 15 cm, pendentes da costura 

da manga esquerda com o ombro 

com as cores das patrulhas. 

Calções – Como os dos Cadetes; 

Cinto – De couro, cor natural, com uma passadeira móvel e 

fivela metálica quadrangular com um fuzilhão. 

Lenço – Como o dos cadetes, com 75 x 75 cm 

Meias – como as dos cadetes 

Jarreteiras – Verdes 

Jaquetão ou Impermeável – (facultativo) 

Cordões de mérito – Por cada 6, 12 ou 18 insígnias de 

capacidade que possuírem, os escoteiros usarão um cordão 

entrançado de 3 mm de diâmetro usado no braço direito 

conforme indica a fig. 84. Este cordão será respectivamente das 

cores amarela e verde, vermelha e branca e amarela. 
 

Seniores (rapazes de 16 a 20 anos)  

 
Uniforme como o dos Escoteiros Juniores, com as seguintes 

alterações: 

Calções – Curtos ou ½ Chantilly, com passadeiras para cinto. No 

campo e em paradas ou desfiles só é permitido o uso de 

calções curtos. 

Gravata – da cor do uniforme, usada com calções ½ chantilly; 

Na 52.ª Conferência Nacional da AEP, realizada em Beja 
[2013], foi aprovada a proposta da criação de um Grupo 
de Trabalho, para reflectir acerca do uniforme da AEP e 
eventuais alterações e/ou adequações ao mesmo. 
Para isso entendeu proceder à auscultação de todos os 
seus elementos, através do lançamento de um inquérito 
interno, cujo prazo de resposta terminou no passado 
dia 31 de Março. 
Terminado o prazo do inquérito, entendemos ser 
interessante publicar este artigo que relata, embora de 
forma parcial, a história dos uniformes da AEP, fazendo, 
deliberadamente, referência mínima aos distintivos e 
insígnias, matéria que desenvolveremos noutra altura. 
A AEP, tem acompanhado as tendências de mudança, 
modernizando-se, ouvindo os seus jovens, já que o 
Escotismo é para eles. Mas, se é importante a opinião 
dos associados, a preocupação maior deverá estar na 
conquista de novos praticantes, onde há quem 
considere que o uniforme escotista não acompanhou a 
evolução dos tempos. 
O assunto poderá, como noutras ocasiões, levantar 
polémica e contestação, mas NÃO pretende a Fraternal, 
com esta publicação influenciar, o que quer que seja, ou 
seja quem for. 
Porém, como temos a missão de divulgar o Escotismo e 
o que com ele se prende… Vamos a isso!!! 
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Jarreteiras – vermelhas 

Camisa – Na costura da manga esquerda com o ombro, seis 

fitas de lã, com 1 x 1,5 cm das cores amarela, verde e vermelha 

(duas de cada cor). 

Distintivo de patrulha – A letra S bordada a vermelho sobre um 

quadrado de pano de 3 cm, com as cores abaixo indicadas e 

assente na platina direita: 1.ª Patrulha – Branco; 2.ª Preto, 3.ª 

castanho…..9.ª Roxo 

 

Escoteiros chefes – Comissários 

Chapéu – Como o dos 

escoteiros, francalete ou 

cordão sem distintivos. 

Barrete – Como o dos 

escoteiros. 

Camisa – Como a dos 

escoteiros. 

Calções – Largos, direitos, 

como os dos escoteiros, ½ 

Chantilly ou calça com 

passadeira para cinto. 

Cinto – Como o dos 

escoteiros. 

Casaco – Aberto, deixando 

ver o peitilho da camisa, uma 

ordem de 3 botões de coiro, 4 

bolsos e cinto da mesma 

fazenda. 

Lenço – Como o dos escoteiros. 

Gravata – Verde. 

Meias – pretas ou da cor do uniforme, dobradas em canhão 

abaixo do joelho. 

Polainas – de coiro amarelo ou preto. 

Botas ou sapatos 

Luvas – Cor de cabedal 

Sobretudo ou Jaquetão – da cor do uniforme. 

Impermeável – De borracha ou oleado. 
 

Estes artigos de uniforme serão usados de seguinte modo: 
 

Uniforme n.º 1 – Chapéu, lenço, camisa, calções curtos, cinto, 

meias, botas ou sapatos. 
 

Uniforme n.º 2 – Chapéu, gravata, camisa, casaco e calças, de lã 

ou algodão, botas ou sapatos. 
 

Uniforme n.º 3 – Chapéu, gravata, camisa, casaco, calções ½ 

Chantilly ou calções curtos, de lã ou algodão, polainas ou meias, 

botas ou sapatos. 
 

Refere ainda o RG de 1923 que “Todos os artigos de uniformes 

e distintivos serão idênticos aos modelos fornecidos pelo 

Serviço de Material e Fardamentos da AEP e o seu uso em 

harmonia com as presentes Disposições”. 
 

A Direcção Central poderia, no entanto, autorizar variações ao 

plano de uniformes quando os grupos que o pretendiam 

provassem estar em qualquer dos seguintes casos: 
 

1. Já existirem à data da fundação da Associação dos 

Escoteiros de Portugal e desejarem optar pelo uniforme 

nessa data usado. 

2. Tratando-se de grupos privativos de instituições, 

constituir a adopção do tipo regulamentar prejuízo 

financeiro, ou ser este incompatível com a sua 

organização especial. 

3. Quando o clima ou as condições do meio especialmente 

o exigissem. 
 

Indica o Regulamento Geral de 1932: 

Os uniformes serão estabelecidos pelos Grupos, e sujeitos, 

quando se afastarem dos padrões previstos neste Regulamento, 

à aprovação prévia dos Serviços Centrais, devendo obedecer às 

seguintes características: 

 1.º Serem de uma forma geral, do tipo comum internacional-

mente adoptado; 

2.º Serem confeccionados de tecido ou tecidos resistentes.  

Parágrafo único: Os sócios não agrupados poderão fazer uso de 

qualquer dos padrões previstos neste Regulamento. 

São os seguintes, os artigos de uniforme e respectiva distribuição 
pelas divisões: 
Chapéu de feltro e boina – Seniores e Juniores 

Boné – Cadetes 

Camisa – Seniores, Juniores e cadetes 

Camisola – Cadetes 

Calção curto acima do joelho - 

Seniores, Juniores e cadetes 

Calção ½ Chantilly – Seniores 

Casaco – Seniores 

Cinto - Seniores, Juniores e 

cadetes 

Lenço de escoteiro - Seniores, 

Juniores e cadetes 

Gravata - Seniores 

Meias altas, dobradas em canhão abaixo do joelho - Seniores, 

Juniores e Cadetes 

Notas: As calças não se podem usar sem casaco. 

O cinto pode ser usado sobre o casaco. 

A gravata é facultativa e pode ser usada em vez do lenço de 

escoteiro. 

São os seguintes os padrões de uniforme para cujo uso não é 

necessária prévia autorização dos Serviços Centrais: 
 

 Camisa Calção 
Padrão A caqui caqui 
Padrão B caqui preto 
Padrão C verde preto 
Padrão D cinzento cinzento 
Padrão E cinzento preto 

 

Chapéu: caqui 

Meias: Cinzentas, pretas 

ou caqui. 

Lenço: De cor ou cores 

diferentes das usadas 

pelos Grupos da mesma 

locali-dade. 

Casaco, calção ½ Chantilly 

e calça, caqui ou cinzento. 

São os seguintes, os 

artigos de uniforme e 

respectiva distribuição 

pelas divisões: 

Chapéu de feltro e boina – 

Seniores e Juniores 

Boné – Cadetes 

Camisa – Seniores, 

Juniores e cadetes 
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Anos 50 - Lobitos: 

Camisa - Azul clara, com platinas. 

Calção – Ganga azul escuro, com alças cruzadas nas costas. 

Boina - Preta, com a cabeça de lobo à frente 
 

Regulamento Geral de 1964 (ano do cinquentenário) 

Lobitos 

Boné – De jockey, de cor verde escura, com os gomos 

separados por um filete de cor amarela, tendo à frente bordado 

a cabeça de lobo, insígnia da Divisão. 

Camisola – “Jersey” de cor verde escura. 

Lenço – Quadrado de 0,70 mt de lado, de tecido de algodão da 

cor do Grupo, dobrado em diagonal com um nó simples por 

debaixo do queixo e outro fazendo unir as pontas. 

Calções - De cor preta, direitos, deixando o joelho a descoberto 

e providos na cintura de três passadeiras para o cinto, dois 

bolsos de lado fechados com um botão. 

Jarreteiras - De lã de cor amarela. 

Meias - De cor verde azeitona com canhão dobrado abaixo do 

joelho. 

Calçado - De cor 

 

Escoteiros 

Chapéu - Tipo Boy-Scout, de feltro castanho claro, com tira lisa 

da mesma cor, com a altura de 3 cm, sem francalete. Aba rigida, 

direita de 6 a 8 cm, copa proporcional à aba. 

Camisa - De flanela de cor verde azeitona, com platinas, 2 

bolsos de macho central assentes sobre o peito e colarinho raso 

de bicos. Botões de massa da cor do tecido. 

Calções – Pretos, como os dos lobitos. 

Lenço – Igual ao dos lobitos, da cor do Grupo. 

Cinto – De cabedal, com fivela da AEP (modelo oficial). 

Jarreteiras – Verdes. 

Meias – Como a dos lobitos 

Calçado - De cor 

Escoteiros Marítimos 

Boné – Tipo da Armada 

Portuguesa com a legenda 

Escoteiros Marítimos, 

sobrepondo-se no Verão –capa 

branca.  

Camisola – Jersey de malha de lã, 

azul escura. 

Lenço - Como o dos Escoteiros, 

da cor do Grupo. 

Calção - De cor azul escuro, com 

canhão por baixo do joelho. 

Jarreteiras - Da cor da respectiva 

Divisão. 

Calçado - Preto 

 

 
 

Observação: Neste período também foi adoptado por alguns 

Grupos o uso da boina em substituição do chapéu. 

 

1975 – Anexo ao B.O n.º 2/75 
 

 
As peças que constituem o “uniforme tipo” são as seguintes, na 

fixação das quais se teve em vista, por medida económica, a 

possibilidade do seu uso como vestuário corrente. 

Camisa - Cor azul claro, mangas compridas, dois bolsos 

sobrepostos, sem macho nem fole, com pestana, colarinho 

baixo, sem platinas, talhe folgado. 

Calção ou calça (saia) - Cor azul escuro, talhe direito r folgado, 

sem dobra, passadeiras para cinto. 

Boina - facultativa ou não, (a definir pela entidade 

convocatória). 

Lenço (gravata, facultativa para Caminheiros e Dirigentes) -Cor 

ou cores como adoptada pelo Grupo (azul mais escuro que a 

camisa para os elementos não agrupados). 

Cinto - De cabedal (cor natural), fivela com a insígnia 

associativa. 

Os Serviços Centrais podem autorizar a adopção de peças de 

vestuário de características diferentes. 
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Para a prática de actividades especiais, podem ser 
adoptadas peças de uniforme, diferentes do “uniforme 
base”. 
 

As insígnias que exteriorizam a filiação, o avanço no programa 
educativo e a posição funcional, são aplicadas como segue: 
- na camisa (sobre o bolso esquerdo, em placa amovível): cor 
vermelha (LOBITOS), verde (ESCOTEIROS), azul (CAMI-
NHEIROS e DIRIGENTES). 
- na camisa, em braçadeira amovível a meio da manga 
esquerda: as insígnias de aptidão especiais; 
- na boina, à frente, do lado esquerdo: a insígnia associativa. 
 

1980 
A XIV Conferência Nacional realizada em Dezembro, 
aprovou um novo Plano de Uniformes, estipulando o prazo 
de dois anos para a completa substituição dos uniformes. 
É este plano que dá início às actuais cores dos calções, 
calças e camisas dos escoteiros e dirigentes, e da cor das 
camisas de lobito, e que o P.O.R. de 1983 define em 
pormenor. 
 

P. O. R. (III Parte) Abril de 1983 
As peças que constituem o uniforme dos Escoteiros, Cami-
nheiros e Escoteiros-Chefes são as seguintes: 
Camisa - De mangas compridas com punho, dois bolsos 
sobrepostos sem machos sem fole e com pestana, colarinho 
baixo com platinas, talhe folgado. Cores: Castanha clara 
para escoteiros terrestres, azul marinho para escoteiros 
marítimos. 
Calças - Talhe direito folgado sem dobra, passadeiras para 
cinto. Cores: castanha escura em bombazine ou terylene 
para escoteiros terrestres, azul escuro para escoteiros 
marítimos. 
Calções - Talhe direito, folgado sem dobra, passadeiras para 
cinto, a sua altura deve ficar a quatro dedos acima do 
joelho. Cores: castanha escura para escoteiros terrestres, 
azul escuro para escoteiros marítimos. 
Saia - (facultativa para elementos femininos) – Lisa e com 
duas pregas de cada lado à frente, com passadeiras para 
cinto, a sua altura deve ficar pelo joelho. Cores: castanha 
escura para escoteiras terrestres, azul escuro para esco-
teiras marítimas. 
Boina - Para escoteiros terrestres, de cor preta e formato 
basco, com duas fitas no cós, cada uma com quinze 
centímetros. Estas fitas tendo a cor ou cores base que o 
Grupo tenha adoptado para o lenço e ficando colocadas de 
tal forma que a boina, uma vez posta, mantenha o 
respectivo distintivo de boina sobre o sobrolho esquerdo, 
ficando as fitas no eixo da coluna vertebral. 
Poderá também usar-se o chapéu de Escoteiro, desde que 
os elementos que o usem estejam uniformizados de calções 
ou saia e que seja usado também pelo conjunto mínimo da 
Patrulha ou da equipa sendo a nível de Dirigentes 
individual. 
Chapéu branco (Panamá) - Para escoteiros marítimos com 
distintivo constituído pela insígnia associativa, de metal, 
com aro, sobre fundo verde, para escoteiros e vermelho 
para caminheiros. 
Chapéu de pala - Para dirigentes, de cor branca, com fita e 
distintivo constituído pela insígnia associativa de metal, 
com aro, sobre fundo preto. 
E. C. Divisão Lobito: Cordão amarelo a rodear a insígnia 
associativa rematando com o nó direito. Cordão frontal em 
amarelo. 

E. C. Divisão Tripulação: Cordão verde a rodear a insígnia 
associativa rematando com o nó direito. Cordão frontal em 
verde. 
E. C. Divisão Clã: Cordão vermelho a rodear a insígnia 
associativa rematando com o nó direito. Cordão frontal em 
vermelho. 
E. C. de Grupo, E. C. Regionais, E. C. Nacionais: Cordão dourado 
a rodear a insígnia associativa rematando com o nó direito. 
Cordão frontal em dourado. 
Lenço - A cor ou cores que o grupo tenha adoptado ou azul 
escuro para os Escoteiros Chefes Nacional, Regional ou de 
Núcleo. Os E.C.I.M. usam o lenço que lhes é próprio. 
Anilha de lenço - A adoptada pelo SMU. Os E.C.I.M. ou os que 
frequentaram com aproveitamento a etapa básica dos 
cursos de I. M. podem usar a anilha que lhes é própria. 
Cinto - De cabedal, cor natural, com dois anéis metálicos 
intercalados, no local da costura do calção ou calças, com 
fivela com a insígnia associativa. Para escoteiros marítimos 
em cor branca em nylon ou algodão. 
Meias - (com o uso de calção) altas, de canhão dobrado com 
canelado estreito, de algodão ou lã, de cor castanha clara. 
Com o uso de calças: peúgas de cor castanha clara; (com o 
uso de saia – altas de canhão dobrado com canelado 
estreito de algodão ou de lãde cor castanha clara. 
Para Escoteiras Chefes (facultativo), meias de vidro cor da 
pele. Para escoteiros marítimos (com o uso de calções ou 
saias) cor branca, altas de canhão dobrado com canelado 
estreito em algodão ou lã, (com o uso de calças) – peúgas de 
cor branca. 
Sapatos - De cor castanha escura para escoteiros terrestres, 
de cor preta de preferência com atacadores, para escoteiros 
marítimos. 
Agasalhos - Camisola de lã castanha escura, de tom idêntico 
ao dos calções ou calças, de mangas compridas e gola em 
bico, só podendo usar o emblema associativo no peito do 
lado esquerdo. Em tempo de chuva ou de frio é facultativo é 
o uso de blusão castanho, de cabedal oi de “nylon” tipo 
“anorak”. Para escoteiros marítimos, camisola de lã azul 
escuro, de mangas compridas. Em tempo de chuva ou frio é 
facultativo o uso de blusão ou “anorak” azul escuro de 
qualquer material. 
Uniformes mar/campo - Fora dos actos considerados 
cerimoniais, é permitido aos escoteiros marítimos o uso de 
uniforme simples em tom azul, ao critério de cada grupo. 
Exemplo, camisa “T-shirt”, calções e boné alusivo à AEP ou ao 
Grupo. 
 

Nas actividades de campo é aconselhável, especialmente a 
escoteiros, o uso de calções. Também no campo, fora de actos 
considerados cerimoniais, é permitido o uso de uniformes 
mais simples, como uma “T-shirt” 
da AEP com calções castanhos. 
O uniforme do Lobito é consti-
tuído por uma camisa, de cor 
verde, de mangas compridas, 
dois bolsos sobrepostos, sem 
machos, sem fole e com 
pestana, colarinho baixo, com 
platinas, talhe folgado, boina 
preta como a dos Escoteiros, 
com a cabeça de lobo, vermelha, 
à frente. As características das outras peças são 
semelhantes às adoptadas para o uniforme dos escoteiros 
terrestres. Nesta Divisão, é facultativo o uso de calça e de 
calção, recomendando-se este ultimo no verão e no campo. 
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Temas de saúde… 
PREVENÇÃO DO 

 DECLÍNIO COGNITIVO 
 

Segundo a PORDATA, em Portugal o 
número de idosos ultrapassou em 2013 os 

2.000.000 perfazendo 19,6% dos cidadãos. Em 1981 
eram pouco mais de 1.132.000 e 11,5% da 
população. 
Actualmente, o declínio cognitivo e a demência são 
uma ameaça para esta população mais idosa. 
A ciência tem investido imensos recursos na procura 
de vacinas e tratamentos e a população em geral 
busca cada vez mais estratégias para evitar, atrasar 
e prevenir esta “epidemia”. 
MEXAM-SE 

Os estudos têm demonstrado benefício do exercício 
físico nas funções cognitivas de doentes com demên-
cia, com défice cognitivo ligeiro, e também em adul-
tos saudáveis. Um grande estudo sobre o efeito do 
exercício físico aeróbico mantido durante um ano em 
idosos mostrou aumento das dimensões do hipo-
campo, principal estrutura afectada na doença de 
Alzheimer e melhoria da memória espacial. Os estu-
dos também sugerem que o exercício físico melhora 

a plasticidade cerebral e terá um potencial efeito 
neuro-protector, para além do claro benefício sobre 
o risco cerebrovascular. 
Por isso, toca a retomar as caminhadas com regula-
ridade e alinhar na onda de “corridas” que anima os 
portugueses de Norte a Sul. 
 

COMAM BEM  
Também aqui a comunidade científica tem vindo a 
chamar a atenção para as várias substâncias quÍmi-
cas presentes nos alimentos que possuem potenciais 
propriedades neuro-protectoras. Ultimamente muito 
se tem falado da dieta mediterrânica, uma alimenta-
ção rica em grupo de nutrientes específicos tais 
como peixe, fruta e vegetais. A dieta mediterrânica 
traz benefícios devido à acção sinérgica de vários 

nutrientes, com particular destaque para os ácidos 
gordos ómega 3 derivados do óleo de peixe e vita-
minas. Abundam os estudos demonstrando a acção 
protectora contra o défice cognitivo ligeiro. Portanto, 
uma dieta rica em peixe, legumes e fruta ajudará a 
viver o futuro com mais qualidade. 
 

OUTRAS MEDIDAS 
Incrementar a estimulação cognitiva, envolvendo-
nos em actividade de carácter social e cultural assu-
me também importância na manutenção na reserva 
cognitiva. Outras medidas como não fumar, não 
aumentar de peso, tratar diabetes e controlar a 
hípertensão, baixar o colesterol e não consumir 
álcool em excesso previnem doença cérebro-vas-
cular e o declínio cognitivo. 

A principal arma para prevenir o défice cognitivo 
parecem ser um conjunto de medidas de saúde que 
passam pela alimentação correta, exercício físico e 
estimulação cognitiva, promovendo um estilo de vida 
saudável. 

Ricardo Coimbra 

 

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS  
 

1.Minimizar a ingestão de gorduras saturadas; 
2.Consumir vegetais, legumes, frutas e leguminosas; 
3.Incluir Vitamina E na dieta, que deve provir de 
alimentos e não de suplementos; 
4.Incluir uma fonte de vitamina B12 na dieta; 
5.Escolher suplementos sem vitamínicos sem ferro ou 
cobre; 
6.Minimizar a exposição ao alumínio, apesar do seu 
papel na doença de Alzheimer ser ainda objecto de 
estudo; 
7.Fazer exercício aeróbico regularmente. 
 

NOTA DE ABERTURA 

                            (cont. da pág. 1) 

conhecimentos necessários e indispensáveis 
para o cumprimento da missão pedagógica que lhes 

cabe. É um verdadeiro sacrifício que se lhes pede, perante o 
nada de material que se lhes oferece, ficando-lhe a 
compensação enorme de contribuir para a formação integral 
dos seus escoteiros, transformando-os em cidadãos dignos e 
respeitados. Acresce que as entidades e a população em geral, 
só raramente reconhecem aos responsáveis escotistas o 
enorme valor da sua tarefa educativa, verdadeiramente ao 
serviço do País. 
Grande parte dos dirigentes escotistas, vem de uma caminha-
da iniciada enquanto jovens, que os leva a identificar-se pro-
fundamente com o Movimento, tornando-o parte integrante das 
suas vidas. É essa a finalidade do Escotismo, levar o jovem a 
identificar-se com os Princípios e fazer destes as regras da sua 
própria vida.  
Aos restantes, aqueles que não tiveram oportunidade de 
conhecer o Escotismo enquanto jovens, mas por razões de 
simpatia se identificam com os Princípios do Movimento e nele 
se integram desejosos de contribuir para o seu desenvolvimen-
to, as associações proporcionam, igualmente, formação de 
dirigentes e passam a exigir-lhes a mesma dedicação e sacri-
fício. Uns e outros passarão a estar em igualdade de circuns-
tâncias, preparados para conduzir as suas tarefas pelos cami-
nhos do Ideal. 
Postas as coisas como aqui ficam ditas, não pode deixar de me 
surpreender quando tomo conhecimento de acções, ou falta 
delas, que põem em dúvida a dedicação ou a capacidade de 
um dirigente escotista. Actos de dirigismo banais, desinteresse, 
vaidade, compadrio, deslealdade ou derrotismo, não podem 
caber na vivência dos responsáveis pelo Escotismo. Por isso, 
esperamos sempre deles o seu melhor. 
Na dedicação não há espaço para faltas de tempo ou menos 
interesse e a prática do Escotismo, ao nível dos adultos, exige 
entrega, lealdade, probidade e Honra. 
Saudemos, pois, todos aqueles que enobrecem a sua acção no 
Escotismo, cultivando os ideais do Movimento e servindo os 
jovens na descoberta dos seus caminhos para a Vida. 

Mariano Garcia 
 

FRATERNAL ESCOTISTA DE PORTUGAL 
Rua de S. Paulo, 254 – 1º. – 1200-430 Lisboa     Tel. 00 351 213477025 

fraternal.nacional@gmail.com 
http://antigosescoteiros.blogspot.com (história) 
http://fraternal1950.blogspot.com (notícias) 
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