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PÓSTUMA

flO ESCUTEIRO EBOREHSE
que morreu ao pretender salvar 
a vida de uma colega

EVORA, 26. — No salão nobre da 
Camará Municipal, realizou-se esta 
tarde a sessão de homenagem póstu
ma ao escuteiro eborense Perpétuo 
José de Carvalho, que, em 23 de Se
tembro de 1955, perdeu a  vida na 
praia de Vila Nova de MUfontes para 
silvar a  vida a  uma senhora escutei
ra. Presidiu á sessão o sr. D. Manuel 
Trindade Salgueiro, arcebispo de Évo
ra, e assistiram como secretários o 
comandante da 4.» Região Militar, ge
neral Costa Andrade: dr. João Luis 
Vieira da Silva, presidente da Camara 
Municipal; inspector Alves Martins, “ 
vice-presidente da Jun ta  Provincial 
do Alto -Alentejo; capitão-de-mar-e- 
-guerra Jaime Henrique de Sá Viana 
Couceiro, inspector do Institu to  de 
Soooifos a  Náufragos: e Marcos Bote
lho, chefe regional adjunto do Corpo 
Nacional de Escutas. Abriu a sessão, 
em nome do sr. arcebispo de Evora, o 
rev. padre dr. José Manuel Guerreiro, 
o qual explicou o significado da ho
menagem. Falou em seguida, o capitão- 
-üe-mar-e-guerra Jaime Sá Viana Cou
ceiro, que fez uma alocução sobre a 
vida do Institu to  durante os seus 63 
a,nos de existência, afirmando que du
rante este iargo tempo já foram sal
vas 15.000 pessoas. Afirmou que ao 
te r  conhecimento da tragédia da praia 
de Vila Nova de Milfontes, propusera 
ao sr. ministro da Marinha a  conces
são da medalha de ouro do Institu to  
e o respeotivo diploma ao falecido es
cuta, e um auxílio á sua mãe. sr.» 
D. Aurora da Conceição Carvalho, no 
que fcil prontamente atendido. A me
dalha e o auxílio em dinheiro foram, 
depois, entregues àquela senhora pelo 
prelado eborense que, ao encerrar a 
sessão, fez um brilhante discurso de 
saudação áa mães.

OS ESCUTEIROS
DE PORTUGAL

prestaram homenagem 
a Baden Powell

Na sede do 2.° Grupo dos Escutei
ros de Portugal, na caljada da Aju
da, realizou-se ontem, as 11 horas, 
uma sessão de homenagem a  Baden 
Powell, fundador do escutismo, e em 
comemoração do 99.» aniversário do 
seu nascimento, durante a qual fo
ram descerradas duas lápidas: uma 
dedicada a Baden Powell, e outra ao 
nosso prezado colega «O Século» pela 
sua campanha pro-escutismo.

Na presença dos srs. comandante 
Henrique Tenreiro e comodoro Duar. 
te Silva, respectívamente presidente 
e escuteiro chefe-geral dos Escutei
ros de Portugal e outros dirigentes e 
convidados, usaram da palavra os 
srs. dr. Eugênio Henrique Ramos, de
legado. regional em Lisboa, que fez 
o elogio de Baden Powell e João Ma
deira Leitão, presidente do grupo, 
que agradeceu a  «O Século» a sua 
colaboração na formação do movi
mento do escutismo. Terminada a 
reunião os escuteiros dirigiram-se a «Q Sécuo». onde fizeram entrega de 
um pergaminho alusivo à cerimónia 
efectuada momentos antes na  sede 
do grupo. J fr f f.  H f i t /S Ç ,


