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SAUDAÇÃO 
 

Companheiros,  
 

O ano de 2006 é um ano para não esquecer. Não pelo que se fez, mas pelo que não fomos 
capazes de fazer, por não entendermos qual o papel que cabe à FAEP no seio do Escotismo, 
que se quer moderno, activo e interveniente na sociedade de hoje.  
 

Antigos escoteiros, é verdade, mas também esses, às vezes com muitas dificuldades, 
prestigiaram o Escotismo. Como tal, devemo-nos centrar no nosso Objectivo: Vivermos o 
Espírito Escotista e Apoiarmos o Movimento Escotista da AEP e definir muito bem a nossa 
acção: Sermos Participantes Activos! Foi por estas razões que nos propusemos avançar, 
ainda mais porque depois de anos de intensa actividade temos passado ultimamente um 
longo período sem quase nada acontecer. 
 

Mas como sair desta situação, foi e ainda é o dilema.  
 

Logo após ser eleito um grupo de que se esperava ser capaz de levar a carta a Garcia, eis 
que alguns perderam a carta e não mais os vimos; mas, dos mais fracos não reza a história. 
Partimos para aquilo que sabemos fazer: conversar com escoteiros do passado, mas que são 
os que sempre estiveram presentes, que sempre pegaram a carta e encontraram o caminho 
do tal Garcia. 
 

Foi feita uma primeira reunião em 14 de Outubro e estiveram presentes dez dos doze 
companheiros convidados. O dia foi passado a fazer a análise da situação actual e foi pedido 
a dois companheiros para elaborarem uma proposta de acção para a Fraternal. Como que 
uma nova carta a Garcia. 
 

Voltou este grupo a reunir no dia 25 de Novembro, já com um documento base de trabalho. 
Neste novo encontro estiveram os mesmos e mais três novos companheiros. Conversámos, 
analisámos de novo, discutimos; mas, facilmente constatámos que serão precisos mais 
companheiros, a dar com interesse um pouco do seu tempo, para que este desejo de “FAEP 
em movimento” possa ser uma realidade. 
Falámos de um plano estratégico, esboçámos um program de acção, mas falta ainda muito 
trabalho para dispormos de um verdadeiro projecto de futuro para a nossa Fraternal. 
 

Até conseguirmos esse ideal, não podemos ficar parados e todas as ideias são válidas, todas 
as vontades serão aproveitadas. 
 

CONTAMOS COM A BOA VONTADE E A COLABORAÇÃO DE TODOS OS ANTIGOS ESCOTEIROS! 
 

João Constantino 
 

 
No próximo ano vamos comemorar os 100 
ANOS da criação do Escotismo. Impõe-se uma 
profunda reflexão sobre os valores do 
Movimento e a sua indiscutível actualidade. 
Que nenhum escoteiro ou antigo escoteiro 
fique indiferente a este acontecimento. 

 



FAEP em movimento 
Programa 
 

Palestra 
 

13 de Janeiro 2007, pelas 11 horas. 
 

“Os cem anos do Escotismo”, seguida de 
Almoço de Confraternização. 
 

Este evento terá lugar na Amadora, na 
Residencial Jardim da Amadora, Largo Major 
Humberto da Cruz, nº 3 (junto ao jardim da 
Amadora e muito perto da estação de 
comboios, do lado da Câmara Municipal). O 
transporte mais cómodo para quem vem de 
Lisboa é o comboio. Também há metro e 
autocarros, e parqueamento fácil para quem 
for de automóvel. 
 

Nota: Para providenciarmos a reserva de 
sala, é importante a inscrição prévia dos 
interessados, até ao dia 5 de Janeiro. 
 

(Custo do almoço: €10 por pessoa) 
Contacto: 91 880 23 03  

 

Passeio por Alfama 
 

No 1º trimestre do Ano, está planeado um 
passeio pelo bairro de Alfama que inclui, 
não só os conteúdos históricos relativos ao 
bairro e à cidade, mas tambem ao tema geral 
proposto: “a água”. Será acompanhado por 
pessoas especializadas no assunto, que nos 
poderão explicar como foram resolvidos, ao 
longo dos séculos, os graves problemas de 
abastecimento de água a Lisboa, e saber, 
entre outras coisas, de onde vinha o gelo e a 
casa onde, já naquela altura, se fabricavam 
os gelados. Temos de nos organizar em 
grupos e cada grupo só comportará 20 
pessoas, pelo que é importante a inscrição 
prévia dos interessados. 
 

Será este o passeio dos avós, pais e filhos. 
(custo: € 7,5 por pesssoa)  
Contacto: 91 880 23 03 

 
Notícias, recados, referências… 

O nosso Boletim… Ainda sem grandes condições de trabalho, quisemos avançar com esta folha 
informativa para reiniciarmos o diálogo há muito interrompido com os sócios, mas que desejamos tornar 
permanente e recheado de notícias interessantes. Um verdadeiro Boletim irá surgir a seu tempo.  
 

Comunicar é preciso…Também avançaremos pelas novas tecnologias da informação, mas para isso 
teremos de contar com mais boas vontades e competências dos nossos associados e amigos. Para já, está à 
disposição de todos o nosso fraternalaep.blogspot.com  
Entretanto, pedimos às delegações e aos associados que dispõem de Internet que nos indiquem o seu e-mail, 
para que a informação circule com mais facilidade e celeridade. 
 
Às Delegações, queremos saudá-las especialmente pelo trabalho que têm realizado e dizer-lhes que não 
estão fora do nosso pensamento. Serão enquadradas em todo o novo programa da FAEP e contaremos com o 
seu dinamismo e dedicação para a consecução de um trabalho profícuo. 

 
 

A todos os Escoteiros em geral 
e em particular aos sócios da  Fraternal  e 

suas famílias 
desejamos um Bom  Natal e um Ano Novo 

cheio de felicidade 


