
Acampamento Nacional de Escotismo
A Comissão de Propaganda do Corpo Na

cional de «Scouts» convocou todas as unida
des da região de Lisboa a comparecerem 
hoje e dias seguintes, na sede da Junta Re
gional. pelas 20,30, a fim de se proceder ao 
ensaio dos coros e outros numeros de canto.

Realizou o seu 2." acampamento de pre
paração o grupo n.° 99, do Campo Grande, 
na Quinta da Musgueira.

Partem para a Quinta da Fonte, no pro- 
ximo sabado, os «scouts» do grupo n? 39,

, que vão para ali preparar-se para a sua re -f 
presentação no Acampamento Nacional. 
Juntamente com este grupo, parte também 
a Comissão de Abastecimentos, a qual co
meça já a montar os seus serviços.

A Comissão de Passeios e Excursões roga 
a todos os proprietários de «auto-cars» que 
enviaram os seus projectos o favor de se 

i entenderem directamente com o presidente , 
daquela Comissão, na rua Vinte de Abril, ' 

1169, 1.”

ESCOTISMO
I Prosseguem, .com entusiasmo, os traba
lhos preliminares do proximo Acampa- 

I mento Nacional dos Scouts e continua, 
l ainda, por mais alguns dias, a venda dos 
bilhetes' que restam para a festa esco- 
tista, que vai realizar-se, no dia 12, pe
las 16 horas, nos salões do Lisboa Gimna- 
sio Club.

A comissão de propaganda pede-nos 
que tornemos publico que, apenas, no 
dia 10, efectuará a apreciação das pro
postas, relativas a motivos de propagan
da dentro do Acampamento Nacional, 
pelo que os interessados poderão, até o 
dia 9, sugerir ainda qualquer alteração 
ou ampliação. A Comissão de Abasteci
mentos fará a abertura das respectivas 
propostas, no dia 12, e recebe outras até 
o dia 11.Tôda a correspondência, relacionada 
com a propaganda deve ser enviada para 
a rua Cidade Cardiíf, 23, 1.»; a respei- 

I tante a abastecimentos, para a rua da 
I Paz, 72, 3.0, e sôbre excursões e passeios, 
! para a rua 20 de Abril, 169, l .°.

ESCOTISMO

E S C O T IS M O
ESCOTEIROS DO C. R. VAS

CO DA GAMA
Frograma das próximas activi- 
dades — Aniversário do Club

Eis o programa das próximas reu
niões e actividades dos Escoteiros do 
Club de Regatas Vasco da Gama:

Domingo, 13 — Reunião geral, ás 
14 horas, no Estádio de S. Januário, 
para treinos da formatura que no do
mingo seguinte será realizada.

Primeiros jogos do “Torneio Inter
no de Basketball’’ entre as patru
lhas do 1? e 2? Grupo para a disputa 
do “Trofeu Joaquim Dias Carneiro”.

Sábado, 18 — Reunião ao fim da 
tarde, no Estádio <±e S. Januário, 

para cs Escoteiros Vascaínos realiza
rem algumas demonstrações e jogos 
escoteiros. )

Domingo, 19 — Reunião geral, ás 
13 horas, no Estádio de S. Januário, 
para tomarem parte na grande for
matura que, de acordo com o progra- - 
ma comemorativo do 36? aniversário ' 
do Club de Regatas Vasco da Gama, I 
será realizada no referido estádio.

Segunda-feira, 20 — Representação ' 
de monitores e chefes no jantar que 
a todos os Departamentos é oferecido 
pelo Club de Regatas Vasco da Gama, 
no Estádio de S. Januário.

Terça-feira, 21 — “Quarto de Ho
ra Vascaíno”, pelos Escoteiros do Club 
de Regatas Vasco da Gama, com 

canções e uma pequena palestra sóbre
a vida do Club.

Reunião escoteira — Devido ao pro- , 
grama geral dos festejos do 36? ani- j 
versário do Club de Regatas Vasco ' 
da Gama não comportar a "Reunião 
Escoteira” projectada para o dia 25 
dêste mês, fica a mesma transferida ‘ 
para data que oportunamente será ' 
marcada, inaugurando-se. nessa oca
sião, a nova sede escoteira no Estádio 
de São Januário.

O V acampamento do Corpo Na
cional de Scouts

E’ no domingo, ás 16 horas, que, como 
temos dito, se realiza, nos salões do Lis
boa Gimnasio Club, a festa organizada pe
la comissão de propaganda do Corpo Na
cional de Scouts, e na qual cooperam, 
com o maior entusiasmo, as unidades da 
região de Lisboa, além de valiosos ele
mentos artistiços.

Já chegaram a Lisboa os presidentes 
das comissões que tinham ido ao Norte 
tratar de assuntos respeitantes á vinda 
de delegações das regiões dali para o V 
acampamento nacional.

Os serviços de estatistica acusam a re
presentação, no proximo acampamento 
nacional, de 15 regiões, num total apro
ximado de 700 «scouis», que desfilarão, 
com a sua banda, pelas ruas da capital.

Regressaram, ontem, do campo cinco 
unidades de Lisboa, que ali tinham ido 
preparar-se, em exercícios de conjunto. 
Continuam em grande actividade os nú
cleos de Setúbal e S. João do Estoril, a 
fim de terem conveniente representação 
no proximo acampamento nacional, 
associação úos Escoteiros i.e Por-

ÍU g-i
Com grande imponência realizou-se, 

em Beja, a inauguração do Grupo n ?  59 
da Associação dos Escoteiros de Portu
gal, cuja organizaçao se deve ao esforço 
‘dos srs, dr. Ferraz Franco, Adelino Viei
ra Noves, Renato Queiroz e Eugênio Ri
beiro Nunes. Na Associação Comercial 
daquela cidade houve uma sessão solene, 
presidida pelo sr. tenente Graça, presi
dente da comissão administrativa da Ca- 
mara Municipal, que saudou os srs. Joa
quim de Carvalho e Eugênio Ribeiro Nu
nes, representantes dos Serviços Centrais 
da A. E. P.,os quais foram especialmen
te de Lisboa para assistir á cerimonia, e1 
pôs em relevo as vantagens do escotis
mo, Faiou, depois, o sr. Ribeiro Nunes, 
para agradecer as palavras do sr. tenente 
Graça e saudar o novo grupo e o povo 
de Beja, e, depois, na praça da Republi-i 
ca, prestaram compromisso de honra 25] 
aspirantes, aos quais dirigiu uma alo
cução o sr. Joaquim de Carvalho. São 
madrinhas do novo grupo as sr."' D. Ali
ce Barbosa e D. Lola Barbosa.

Hoje, ás 21 horas, o chefe do núcleo 
de Lisboa realiza uma visita de inspec- 
ção ao Grupo n ?  53, onde, a essa hora, 
estarão, devidamente uniformizados, os 
respectivos escoteiros.

A VIII Conferencia Internacional
( BERNE, 7.—A União Internacional dos 
(Escoteiros realizará a sua VIII Conferen
cia Internacional de 3 a 17 do corrente, 
em Adelboden. Nessa Conferencia toma
rão parte lepreseataatdh de vinte e oito 
países.

Organização Escotista de Portugal
Realiza-se hoje ume interes
sante festa no Lisboa Gimnasio

Conforme já temos anunciado, é hoje 
que se realiza, pelas 16 horas, nos salões 
do Lisboa Gimnasio Club, a festa «scout», 
promovida pela comissão de propaganda do 
Corpo Nacional de Scouts.

Nesta tão simpatica festa colaboram: a 
distinta professora de canto sr? D. Ema 
Cordeiro, o notável maestro Cruz Braz e o 
grande actor Octavío de Matos. Alguns nu
meros do programa serão também desem
penhados pelos «scouts» e Lobitos do corpo 
Nacional de Scouts.

A população de Lisboa tem o primeiro 
ensejo de, assistindo a esta festa, conhe-i 
cer um pouco o valor do escotismo. Será 
esta festa mais um passo para a prepara
ção do V Acampamento Nacional, que, den
tro de oito dias, se realiza na quinta do 
Magistério Primário, cedida pelo Ministério 
da Instrução.

A’ comissão de propaganda têm sido fei
tos inúmeros pedidos de bilhetes para esta 
grande festa «scout», o que a obrigou a co
locar, desde as 14 horas de hoje, na bi
lheteira do Lisboa Gimnasio Club, os pou
cos bilhetes que lhe restam, a fim de po
derem ser adquiridos por todas as pessoas 
que os desejarem. Para conhecimento de 
todas as pessoas que desejarem adquirir 
bilhetes, informamos que a morada do Lis
boa Gimnasio Club é na rua Francisco La- 
zaro (aos Anjos).

0  Corpo Nacional de Scouts
realizou, ontem, uma festa no 

I isboa Gimnasio Club
No Lisboa Gimnasio Club realizou-se, 

ontem á tarde, uma festa organizada pela 
comissão de propaganda do Corpo Nacio
nal de Scouts, cujo produto reverteu a fa
vor das despesas a fazer com o V Acampa
mento Nacional de Scouts, que, como temos 
notiçiadõ, se deve eíectuar no proximo dia 
20. na quinta da Escola do Magistério Pri
mário, em Benfica. onde se reunirão cêrca 
de 800 escoteiros, vindos de quasl todos 
os pontos do País.

Tanto o salão de festas como as outras 
salas do Lisboa Gimnasio Club, encontra- 
vam-se llndamente ornamentadas e replec- 
tas de convidados.

A primeira parte constou da representa-: 
I ção duma peça teatral pelo Grupo n? 68. 
Depois, a professora de canto sr? D. Ema 
Cordeiro, o maestro sr. Cruz Bravo e o 
actor sr. Octavio de Matos preencheram a 
sègünda parte, executando vários numeros 
da sua especialidade, que a assistência
aplaudiu prolongadamente.

A linda festa fechou com a recitaçao de 
poesias, canto coral e demonstrações de 
exêrcicios pelos escoteiros dos grupos 20, 
22, 45, 46, 63,68 e 89,

Hoje principiam os trabalhos de orga
nização do acabam ento.


