
EM POUCAS LINHAS
Escoteiros de Portugal—Na séde do Grupo n.“ 53, anexo á Igreja Evangélica Lusi

tana de S. Paulo, rua das Janelas Verdes 
(extinto Convento dos Marianos), realiza- 
ss hoje, pelas 12 horas, a prestação do 
solene compromisso de honra de novos 
escoteiros. / <■

ESCOTISMO
No Grupo n.° 53, prestaram, ontem, 
compromisso de honra os novos 

escoteiros
Na Igreja Evangelisca Lusitana de S.

Paulo, ás Janelas Verdes, realizou-se, on
tem, com grande solenidade e perante 
numerosa assistência, a cerimonia da 
prestação do compromisso de honra dos 
novos escoteiros do Grupo n.° 53. O rev, 
pastor Julio Bento da Silva íez uma pre- 
lecção sôbre o significado do acto que se 
celebrava e, no final, entregou ao chefe 
do grupo, sr. David Baudoin, um exem
plar do «Novo Testamento».

Terminada a cerimonia, foram troca
das saudações entre os grupos que assis
tiram. ---------------- ........ ....  . 
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E S C U T IS M O

Realiza-se nó proximo dia 8, pelas 21.30 
horas, na sede do Sport Lisboa e Benfica, 
avenida Gomes Pereira, a inauguraçao do 
Grupo de Escuteiros u.» 100, privativo deste Club desportivo.

Prestam compromisso de honra 3 cade
tes e 8 «juniors», os quais no dia 16 re
presentarão o Sport Lisboa, e Benfica nã 
grande parada de escuteiros que se realiza no Porto..

Na impossibilidade de serem dirigidos 
convites a todos os grupos de escuteiros do 
Núcleo de Lisboa, ficam os mesmos convi
dados por este meio a assistir á inauguração.
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ESCOTISMO
O Sport Lisboa e Benfica vai ter, 
também, um grupo de escoteiros

Depois de amanhã, ás 21 e 30, inaugu
ra-se, na sede do Sport Lisboa e Benfica, 
avenida Gomes Pereira, o grupo de es
coteiros n.o 100, privativo daquela agre
miação. Prestam compromisso de honra 
três cadetes e oito «juniors», os quais, no 
dia 16, representarão o «Benfica» na 
grande parada escotista, que se realiza 
no Porto.

A esta solenidade assistirão represen
tantes de todos os grupos de escoteiros, 
mesmo daqueles a que não tenna sido 
enviado convite directo.

ESCUTISMO
Os rapazes da Associação dos Escu-t 

teiros de Portugal vão reunir-se 
no Porto, no proximo dia 15

Parte no proximo dia 15, á noite, para 
o Porto, o comboio especial que conduz al
gumas centenas de escuteiros da cap. tal. 
em visita á Exposição Colonial. Naquela 
cidade já se encontram acampados alguns 
escuteiros e no percurso juntar-se-ão os 
representantes de outros grupos.

No comboio especial pedem também se
guir, mediante autorização, os socios au
xiliares contribuintes, os antigos escuteiros 
e as pessoas de família dos escuteiros por
tadores dos bilhetes especiais para a visita 
á Exposição, fornecidos pela C. P. e cuja 
validade é de 14 a 19 do corrente.

O regresso faz-se por qualquer comboio 
ordinário, tanto para estas pessoas como 
para os escuteiros que viajarem no com
boio especial.Amanhã realiza-se. no amplo salão do 
Jardim-Cinema, uma sessão cinematográ
fica, cuja receita se destina a facilitar a 
Ida de escuteiros.No dia 12 chegam a Lisboa, no paquete 
«Vulcania», os escuteiros de Gibraltar, que 
constituem a delegação inglesa em visita 
á Exposição Colonial.

No Porto são também esperados os dele
gados da Associação Escutísta espanhola.

Seguem amanhã para o Porto os escutei
ros dos grupos algarvios, sob a direcção 
superior do antigo e devotado escutísta 
sr. João Trigueiros. Estes elementos da A. 
E. P, conservam-se ali até 21 do corrente.
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Visitas á Exposição

Acompanhado pelo seu director, sr. coro
nel Alberto da Silveira Lemos, e pelos res
tantes oficiais, seguiu para o Porto, em 
comboio especial, o pessoal das Oficinas 
Gerais de Fardamento e Calçado, de visita 
á Exposição Colonial.

No trajecto, Irá em romagem ao Mostei
ro da Batalha, onde, na Capela do Funda
dor e Sala do Capitulo, serão prestadas ho
menagens ás gerações passadas e presentes, 
que tão alto souberam erguer o prestigio da Patria.

Na passagem em Runa será enviado ao 
primeiro director do Deposito Central de 
Fardamentos, sr. coronel José Gomes Gois 
Junior, um ramo de flores.

No dia 16, visita a Exposição Colonial 
uma excursão de 400 escuteiros de Lisboa, 
Algarve e ilhas adjacentes. Os excursio
nistas serão recebidos na Camara Munici
pal.

O certame foi, hoje, visitado por inúme
ras pessoas. Da província vieram multas ex
cursões.

Também o visitou o jornalista francês 
M. Desfeuilles. redactor da revista parisien
se «Annales Coloniales», para a qual veio 
fazer uma reportageqi especial sobre o cer
tame. íjí

O sr. dr. Lemos Ferreira realizou, esta 
tarde, no Teatro da Exposição, a sua anun
ciada conferencia, dissertando, largamente, 
sobre o tema «Além-Mar — Sentido da na
ção lusitana». !
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A direcção do certame convidou todas 

as escolas oficiais e estabelecimentos par
ticulares de ensino a fazerem-se represen
tar no cortejo colonial, enviando depu
tações de alunos. Igual convite foi dirigido 
aos antigos colonos das províncias ultra
marinas, residentes na metropole,w» w ■ • * * — - -

r ESCOTISMO
O seu desenvolvimento no Btixo 

Alentejo
BEJA, 8.—C.—De ha meses a esta 

parte tem-se desenvolvido consideravel
mente, o escotismo no Baixo Alentejo. 
Inaugurou-se um grupo, nesta cidade, 
composto de 50 rapazes e está a organi- 
zar-se um outro em Cuba.

Brevemente, iniciar-se-á a propagan
da escotista em Moura, Aljustrel e Fer
reira do Alentejo, a fim de serem orga
nizados grupos que com os de Beja, 
Mertola e Cuba, formarão a Região Es
cotista do Baixo Alentejo.


