ESCOTISMO

INAUGURAÇÃO DO GRUPO DE ESCOTEIROS
DO SPORT LISBOA E BENFICA

Os escoteiros do Grupo Sport Lisboa e Benfica
Ontem, á noite, na sede do Sport Lisboa
e Benfica. na avenida Gomes Pereira, inau
gurou-se um grupo de escoteiros, privativo
daquela prestigiosa agremiação desportiva.
Esse grupo, que fica tendo o n.° 100, faz
parte da Associação dos Escoteiros de Por
tugal, e os seus componentes, juntamente
com colegas doutras agremiações escoteiristas, vão no proximo sabado ao Porto vi
sitar a Exposição Colonial Portuguesa.
A’ solenidade, que se efectuou no «rink»
de patinagem, assistiram, entre outras pes
soas, o sr. Eugênio Ribeiro Nunes, delega
do da Associação dos Escoteiros de Portu
gal, e representantes do Sport Lisboa e
Benfica e de diversos grupos escoteiristas.
Os novos escoteiros — um cadete e sete
1«juniors» — depois de ouvirem ler a ordem
de serviço, prestaram o habitual compro
misso de honra. Usou da palavra o sr. Eu
gênio Ribeiro Nunes, que aludiu ao movi
mento escoteirista, exortando os rapazes a
cumprir os deveres contraídos pelo jura
mento.

A grande parada de escoteiros
no Porto
Chegaram ontem a Lisboa, a bordo do
«Carvalho Araújo», as delegações açoreana e madeirense de Escoteiros de Portugal,
constituidas por elementos dos grupos de
Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta,
Velas e Funchal, as quais seguiram á noite
para o Porto, onde acamparão.
No proximo domingo, os escoteiros da
Madeira e dos Açores encorporar-se-ão no
desfile que se realiza na capital do Norte,
e nos dias seguintes realizarão diversas ex
cursões e passeios na cidade e nos arredo

res. O mesmo programa será também se
guido pelos escoteiros que, partindo de
Lisboa no comboio especial do dia 15, pos
sam permanecer mais alguns dias no Por
to. acampados junto da Exposição Colonial.
*
PORTO, 8.—Realiza-se nesta cidade, no
proximo dia 16 uma grande concentração
de escoteiros, de homenagem á Exposição
Colonial. Naquele dia, 400 escoteiros, re
presentando todos os grupos do continente
e ilhas adjacentes, irão, de manhã, apresen
tar cumprimentos á Camara Municipal,
desfilando, depois, pelas ruas da cidade,
em direcção ao recinto do certame. A’ noi
te, realizarão na aldeia de Angola um gran
de «fogo de conselho».
Os escoteiros instalarão o seu acampa
mento nos terrenos anexos ao Colégio
Nun’Alvares, á rua do Heroísmo. Dirigem
a concentração escoteirista os srs. Antero
Nobre, da comissão executiva da Associa
ção dos Escoteiros de Portugal, e dr. Antonio Tavares Junior, delegado daquele or
ganismo nesta cidade.
No comboio correio da noite chegaram
hoje as delegações dos grupos de escotei
ros de Faro, Olhão e Portimão.
Segunda-feira será inaugurado, no re
cinto do certame, um «stand» de propagan
da do escoteirismo e dos jornais que mais
largamente se ocupam daquele movimento,
especialmente «Os Sports».
No vapor «Lima» regressaram ontem ao
Funchal os oito escoteiros madeirenses que
vieram tomar parte no V Acampamento
Nacional de Escoteiros, realizado ha sema
nas em Benfica.

«O SEC U EO
U m a v isita de e sc o te ir o s

Componentes do Grupo nfi 99, dos Escoteiros de Portugal, que visitaram

O Século

Acompanhados pelos seus chefes, stsEugênio Ribeiro Nunes e Manuel dos
Santos Teixeira, tiveram a amabilidade,
que agradecemos, de vir, ontem, ao
Século, apresentar cumprimentos, desasseís componentes do Grupo n.o 89
dos Escoteiros de Portugal, privativo
do Grupo Dramatiço «Os Combatentes»,
os quais nos informaram, de que, no
dia 14, as 21 e 30, se realiza, na séde,
a cerimonia do seu compromisso de
honra e a entrega solene da bandeira
do Grupo.

