
Lady Baden-Powell, chamada para 
inspeccioaar as «Brownies», deixa-nos 
e vamos ouvir o ajudante do Chefe 
Scout,
S ir Percy Everett fa la  ao re 

presentante da «Voz»
Aproximou-se do ilustre chefe escu- 

tista, o noso rsdactor, que, como an
tigo scout, cumprimenta o ilustre Co
missário Inglês, e pede-lhe que, por 
intermédio da Voz, diga alguma coisa 
ao povo português. £  Sir Percy 
Everett, escuteiro da fundação do 
movimento, diz-nos:

—«Saúdo os Escuteiros portugueses, 
estaudo muito grato, bem como os 
Escuteiros ingleses, pela maneira como 
fomos recebidos. Agradeço á Camara 
Municipal e sobretudo ao povo, a de
licadeza com que fomos recebidos e o 
entusiasmo manifestado. Falando em 
nome do Chefe Scout, sinto muito que 
a sua doença o impossibilite de desem
barcar, mas espero que em breve visi
tará Portugal, o mais velho aliado da 
Inglaterra. Saudações sinceras.»

Na Cam ara Municipal
Dirigiram se os principsis dirigentes 

ingleses, sob a presidência de- Lady 
Baden-Powell e do dr. Braga Paixão, 
para a Camara Municipal, onde o sr. 
tenente-coronel Linhares ae Lima e 
demais vereadores recebiam os ilus
tres visitantes.

Estavam na Camara Municipal os 
seguintes s r s :

Ministro da Instrução, coronel Lopes 
Mateus, major Pedroso, presidente da 
Junta Geral; Machado Pinto, provedor 
da Assistência Publica; dr. Nobre Gue-, 
des, secretario geral do Ministério dai 
Instrução Publica; e numerosas senho
ras.

Depois do desfile, a que adiante nds 
referimos, realizou-se um «Porto de 
Honra», durante o qual, em palavras 
vibrantes, o sr. Linhares de Lima sau
dou em Lady Baden-Powell o Escutis-j 
mo inglês.

Algumas afirmações:
—iTetiho a honra de saudar em V. 

Ex.a o Escutismo inglês, e tenho pena, 
ae não ver aqui o chefe Baden-Po-1 
well.

«A acção de Baden-Powell, colonial 
distint -, é das mais grandiosas em 
prol da educação da mocidade».

Õ aprumo que viu nos pequenos 
Scoutse nos chefes revela-he a cria
ção duma meutahdade nova para o 
serviço da Patria, neste periodo de re- 
constitu-çáo nacional.

Pede a Lady Baden-Powell que tras- 
inita ao chefe Scout os votos que faz 
pelo seu pronto restabelecimento e 
promete que o escutismo tomara grau-, 
de desenvolvimento em Portugal. ■

Lady Baden-Powell agradece as 
atenções da Camara, e pede ao sr. pre- 
sideute que em seu nome e no do che
fe Scout agradeça ao Povo de Lisboa 
a maucira como foram recebidos os 
Escutistas ingleses.

Sir Eyerett, fala em nome de Ba- 
deu-PowelI, pedindo á Camara Muni
cipal que fique certa de que todas as 
manifestações sensibilizaram extraor
dinariamente.

Em seguida os chefes e Lady Baden- 
Powell seguiram para a Rocha do Con
de de Óbidos.

0 desfile dos Scouts e guias
Pouco passava das i6,3o quando ao 

Largo do Pelourinho chegou a testa da 
Coluna Éscutista. O Largo apresenta
va um aspecto iuteressaute.

As crianças dos ashos e dos cursos 
de ginastica formavam em filas. As 
janelas estavam cheias de convidados. 
Numa delas estavam Lady Baden-Po
well, o sr. ministro da Instrução, pre
sidente da Camara e outras individua- 
li Jades. O destile que durou cerca de 
3o minutos foi dos mais imponentes, a 
que Lisboa tem assistido,

A’ frente da coluna seguiam cêrca 
de 400 «guiders» inglesas. Seguiam-se 
as guides portuguesas, sob. o comando 
da Comissária do Núcleo de Lisboa, 
Miss Rawes, entrando na formatura 
a i .“, 2.“ e 3.a Companhias .de Seniors 
e a i .a. Companhia de Carcavelos; de
pois a i .a Companhia do Porto; o as
pecto desta é muito bom e deixou- 
no3 a melhor impressão.

Seguiam-se os «Scouters» ingleses, 
e pouco depois vinham os Grupos de 
«Escuteiros de Portugal» cuja coluna 
erà comandada pelo Comissário do 
Núcleo de Lisboa, Rui Santos; a se
guir '40 ciclistas, sob o comando do 
chefe lose Rodrigues; seguiam-se os 
grupos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11. 18, i3, 
16, 19, 25, ffi, 6r. 73, 79, 85; 64, ao, 
84, 67, entre os quais estavam as de
legações do Algarve, Porto, Setúbal, 
Alcobaça, um total de cêrca de 3oo 
Escuteiros e dirigentes,em que notamos 
um aspecto regular.

Depois o C. N. S. (Escuteiros Cató
licos) dirigidos pelo chefe Carmo. Se
guiam-se as alcateias 47, 46, 22, 21, 
20, e os grupos 45, 48, 80, 60, 68, 89, 
63 — cêrca de 220 escuteiros.

Ü seu aspecto bastante uniforme; 
destacavam pelo seu porte de verda
deiros «Cubs» os pequenos Lobitos, 
que, alegres e curiosos, procuravam 
ver os que estavam pelo caminho. A 
marcha das «guiders» inglesas, das 
guias de Portugal e dq? Lobitos Ca
tólicos constituem a nota dominante 
do desfile.

Durante a passagem em frente da 
Camara Municipal tocou a Banda da 
Casa Pia.

Em tolo o percurso, desde S. Pe
dro de Àlcan.ara até á Rocha do 
Conde de Óbidos, a multidão aclama
va os Scouts.

Chegaram á Rocha perto das 18 ho
ras onde ia realizar-se a ultima parte 
dos festejos a Badeu Powell.

Lo rd Baden-Pow el, sentado,
assiste ao desfile dos Es*

outeiros
• A Coluua Escutistista dispoz-se em 
1 freute do portaló do «Adriatic» onde 
. Lord Baden-Powel, estava sentado,
’ tendo á sua volta as figuras maximas 

do Escutismo inglês e português. Pe
jas amuradas viam-se dispersos nume
rosos excursionistas. 0  aspecto era im
pressionante de beleza. A estaçãu 
purtuguesa C 1  1 G L montara o ser
viço radio-diíusão e um potente difu
sor trazia até aos Escuteiros e Guides
as palavras dos Chefes.

F ala  Lady Baden Powell
«Escutas e guias de Portugal: Quero 

agradecer-vos a forma correcta como 
marchastes atravez das ruas de Lisboa. 
Já tinha ouvido muita coisa acêrca da 
apresentação dos Escuteiros Portugue
ses, mas quero dizer-vos quanto fiquei 
encantada com o que vi hoje. Não é 
tanto pela aparência como por auuilo 
que representa o vosso coração. Que
ro que o jogo "Éscutista Vos encante 

ara boa educação da vossa vida. E se 
em que muitos não sigam as suas 

praticas, que tolos sejam bons es
cuteiros. J ‘ .

I Sabeis perfeitameute que pertenceis 
!á Fraternidade Mundial dos Scouts. E 
tolos esperam que sejais rapazes per- 
feitus quando fordes crescidos. Trouxe 

í comigo um numeroso grupo ae «Scou- 
j ters» c «Guiders» para vos ver."' E W- 

nms a couviccfto de levar umã csplcn-


