
 

Página | 0  
404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses 
Tel. 255531293  Fax: 255531533 

www.epa.pt   info@epa.pt 

 
 

Prova de Aptidão Profissional  

Escotismo no Marco de 
Canaveses 
Discente: Adriana Filipa Soares Azevedo 

Orientador: Dulcineia Pinto 

Marco de Canaveses-Julho 2019 

  

http://www.epa.pt/


 

Página | 1  
404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses 
Tel. 255531293  Fax: 255531533 

www.epa.pt   info@epa.pt 

 
 

Agradecimentos 
 

Gostaria de começar por agradecer ao grupo 237 de Tabuado, nomeadamente ao chefe de 

grupo Augusto Barbosa que me deu a conhecer o movimento escotista.  

Agradeço às pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização desta 

Prova de Aptidão Profissional (PAP), à minha orientadora da PAP, Dulcineia Pinto, por me apoiar 

e orientar ao longo do percurso, nesta etapa tão importante, para a conclusão do curso de 

Técnico de Museografia e Gestão do Património. 

Quero também agradecer ao professor Daniel Patrício, pela sua total disponibilidade, dedicação, 

simpatia e sugestões que me foi dando ao longo deste percurso. 

Aos meus amigos, agradeço a amizade o apoio, carinho e dedicação que me ofereceram e 

também as funcionárias pelos conselhos e força que nos transmitiram e por me ouvirem quando 

estava no ponto mais difícil da PAP.  

Por fim, agradeço à Escola Profissional de Arqueologia pelos 3 anos passados no curso 

profissional.  

 

A todos o meu mais sincero obrigado! 

   

http://www.epa.pt/


 

Página | 2  
404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses 
Tel. 255531293  Fax: 255531533 

www.epa.pt   info@epa.pt 

 
 

Índice 
 

Agradecimentos 1 

Resumo 4 

Abstract 5 

Introdução 7 

1. História do Escotismo Mundial 8 

1.1– Origem 8 

1.2 - O que é o Escotismo? 9 

1.3 - Origem em Portugal 10 

1.3.1 - Escotismo em Portugal 10 

1.4 - Conceitos básicos e organização do escotismo 11 

1.4.1 – Alcateia 11 

1.4.2 - Tribo de escoteiros 12 

1.4.3 – Exploradores 13 

1.4.4 – Caminheiros ou Clã 14 

1.4.5 – Chefia 15 

2 - Escotismo no Marco de Canaveses 17 

2.1 - História da AEP (Grupo 237) 18 

3 - Vantagens para a comunidade 20 

4 - Caso prático (Entrevista) 21 

4.0 Introdução 21 

4.1. Transcrição da entrevista a Augusto Barbosa (chefe do grupo 237) 21 

4.2. Transcrição da entrevista a Henrique Barbosa e Filipa Teixeira 24 

5- Exposição Temporária 25 

6. Conclusão 26 

7. Bibliografia 28 

 

 

  

http://www.epa.pt/


 

Página | 3  
404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses 
Tel. 255531293  Fax: 255531533 

www.epa.pt   info@epa.pt 

 
 

Índice de figuras 
 

Figura 1 - Símbolo / dístico da Alcateia. ...................................................................................... 11 

Figura 2 - Símbolo / dístico da tribo de Escoteiros...................................................................... 13 

Figura 3 - Símbolo / dístico da tribo de exploradores. ................................................................ 14 

Figura 4 - Símbolo / dístico do Clã / Caminheiros. ...................................................................... 15 

Figura 5 - Imagem criada por mim para uma futura divulgação do grupo 237 de Tabuado. ..... 27 

 

Índice de fotografias  
 

Fotografia 1 a 5 - Escoteiros em atividades religiosas e em campo............................................ 17 

Fotografia 6 a 10 - Escoteiros em várias atividades ao ar livre. ………………………………………………19 

 

  

http://www.epa.pt/


 

Página | 4  
404366 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ARQUEOLOGIA 

Largo da Igreja n.º 58 4630-092 Freixo – Marco de Canaveses 
Tel. 255531293  Fax: 255531533 

www.epa.pt   info@epa.pt 

 
 

Resumo 
 

O Projeto de Aptidão Profissional (PAP) apresentado é um trabalho pessoal e 

estruturante, que visa a conclusão do Curso de Técnico de Museografia e Gestão do Património, 

ministrado na Escola Profissional de Arqueologia, situada na aldeia do Freixo, Marco de 

Canaveses (curso profissional de nível 4 com duração de 3 anos, com equivalência no 12.ºano). 

Este projeto, intitulado “Escotismo em Marco de Canaveses”, tem como principal objetivo 

divulgar o Grupo de Escoteiros 237 de Tabuado do qual faço parte. 

Inicialmente, é abordada a história do Escotismo Mundial (sua origem e evolução) e, por 

fim, a atualidade do Escotismo em Portugal. 

Este projeto integra entrevistas a escoteiros e uma exposição temporária onde serão 

abordados vários temas relacionados com o Escotismo nomeadamente a sua divisão por faixas 

etárias, atividades mais importantes e importância no relacionamento interpessoal dos seus 

membros.  
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Abstract 
 

The PAP, also known and Professional Aptitude Project is a long form personal project, 

which dovetails the conclusion of the Museography and Heritage Management Technician, 

ministered by the Professional School of Archaeology, located in the village of Freixo, Marco de 

Canaveses (professional degree equivalent to level 4, lasting 3 years with equivalence to the 12th 

year of school). 

This project is entitled “Scouts in Marco de Canaveses”, and has as its main objective, 

the sharing of the History and Heritage of the Scouts Group nr. 237 of Tabuado, a location the 

author is part of. 

At first, the History of Scouts worldwide is approached generally both in its origin and 

evolution and lastly, the current state of Scouting in Portugal. 

This project integrates interviews to previous scouts and a temporary exhibit, where numerous 

subjects relating to Scouting will be approached, namely those related to its internal structure 

and age group stratification, and its most important activities as well as the interpersonal 

relationships at play.  
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Résumé 
 

La preuve d'aptitude professionnelle (PAP) présentée est un travail personnel et 

structurant visant à conclure le Cours de Technicien de Muséographie et Gestion du Patrimoine, 

enseigné à l'École Professionnelle d'Archéologie du village de Freixo, Marco de Canaveses (cours 

professionnel de niveau 4 avec une durée de 3 ans, avec une équivalence au 12ème année). 

Ce projet, intitulé "Scoutisme à Marco de Canaveses", a pour objectif principal de faire connaître 

le groupe des 237 scouts de Tabuado dont je suis membre. 

En premier,  l’histoire du Scoutisme mondial (son origine et son évolution) est abordée, 

et enfin, l’actualité du Scoutisme au Portugal. 

Ce projet comprend des entretiens faits aux scouts et une exposition temporaire où 

seront abordés divers sujets liés au scoutisme, à savoir : sa répartition par groupe d’âge, ses 

activités plus importantes et son importance dans les relations interpersonnelles de ses 

membres. 
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Introdução 
 

Este trabalho corresponde ao documento escrito da Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

do Curso de Técnico de Museografia e Gestão de Património; tem como objetivo dar a conhecer 

o Escotismo, a sua origem, o seu funcionamento e a sua presença no concelho do Marco de 

Canaveses. Apresento, também, alguns casos reais, neste caso, entrevistas de jovens e adultos 

que pertencem ou pertenceram a este movimento. As entrevistas têm como objetivo dar a 

conhecer a importância deste movimento na vida de cada um dos entrevistados.  

A parte prática do meu trabalho diz respeito à montagem de uma exposição temporária 

sobre o grupo 237 (Marco de Canaveses) onde apresentarei objetos relacionados com a prática 

do escotismo e informações várias. Como técnica de Museografia e Gestão do Património 

considero importante a realização desta exposição onde espero dar a conhecer de uma forma 

prática e lúdica o grupo a que pertenço.  
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1. História do Escotismo Mundial 
 

1.1– Origem 
 

O Escotismo surgiu no verão de 1907, na Ilha de Brownsea, uma ilha situada no Canal da 

Mancha em Inglaterra. A primeira atividade escotista, realizada nesse dia, foi organizada por 

Robert Baden-Powell, um tenente-general do exército britânico, consistiu num acampamento 

com vinte jovens entre os 12 e os 16 anos de idade, e onde Baden-Powell ensinou técnicas de 

primeiros socorros, observação, segurança, orientação, entre outras. O símbolo do grupo era 

uma bandeira verde com uma flor-de-lis amarela e preta ao centro.  

 Robert Baden-Powell, fundador do escotismo, nasceu no dia 22 de Fevereiro de 1857, 

tendo feito carreira militar. Esta foi fundamental para o surgimento do escotismo, pois todas as 

técnicas e ensinamentos que Baden-Powell transmitiu aos jovens naquela ilha, foram-lhe 

ensinados pela guerra e convivência com outros povos indígenas durante as guerras coloniais 

britânicas.  

No ano de 1887, Baden-Powell participou numa campanha contra os Zulu em África. No 

ano de 1889 foi promovido a Major, e em abril de 1896 comandou uma expedição contra os 

Matabele na Rodésia. Esta foi uma época muito importante, pois muitas das ideias fundamentais 

do escotismo têm a sua origem aqui. Foi nesta época que Baden-Powell conheceu o escoteiro 

americano Frederick Burnham, de quem se tornou amigo. Este mostrou-lhe a forma do 

escotismo Americano. A amizade entre Baden-Powell e Burnham resultou numa formulação 

posterior de um escotismo didático.  

Uma curiosidade é o chapéu Stetson usado por Baden-Powell, este foi usado na sua 

carreira militar, acabando por se tornar assim uma das maiores influências e imagens quer do 

fundador do escotismo, quer do próprio escotismo. 

Em 1908, Baden-Powell começa a escrever o livro “Escotismo para Rapazes”, após o 

sucesso obtido no primeiro acampamento escotista. O livro foi vendido em seis fascículos, entre 

janeiro e maio, nas bancas de jornal.  

A receção das ideias de Baden-Powell foi tão grande que, em poucas semanas, centenas 

de Patrulhas de Escoteiros estavam formadas, praticando Escotismo. Rapidamente o 

movimento se espalhou por vários países do mundo.  

No ano de 1909, mais de 10000 rapazes realizaram uma exibição das suas habilidades 

escotistas no famoso Palácio de Cristal, em Londres. 
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Já no ano de 1910, Baden-Powell deixa o exército e passa a dedicar-se exclusivamente ao 

movimento escotista, uma vez que ele temia a degeneração das suas ideias, acabando por se 

aperceber da necessidade de integração de todos dentro do movimento criado por si, que 

crescia rapidamente. Ainda nesse ano são criados os Escoteiros Marítimos e as Companhias de 

Guias (formadas pela esposa de Baden-Powell). No ano de 1912, Baden-Powell começa a viajar 

pelo mundo, com o objetivo de divulgar e unir o Escotismo e acaba de desenvolver a 

“Fraternidade Mundial”. Neste mesmo ano, foi publicado o primeiro “Manual das Guias”, escrito 

pela irmã de Baden-Powell, Agnes Baden-Powell.  

No ano de 1917, é constituído, informalmente, o primeiro Conselho Internacional da 

Associações de Guias da Inglaterra, e, no ano seguinte, é publicado o texto base para as guias.  

Já no ano de 1930, Lady Olave Baden-Powell (esposa de Baden-Powell) é aclamada Chefe 

Guia Mundial, exercendo essa função até 1976, ano em que faleceu. 

A última presença pública de Baden-Powell para jovens escoteiros foi no ano de 1937, no 

5.º Jamboree Mundial em Vogelezang, na Holanda. Baden-Powell veio a falecer no dia 8 de 

janeiro de 1941, com 83 anos, no Quénia.  

A principal organização que representa o escotismo a nível mundial é a Organização 

Mundial do Movimento Escotista (WOSM – World Organization of the Scout Movement). O 

escotismo é o maior movimento mundial organizado de educação não formal. Em Setembro de 

2005, as estatísticas apontavam que o escotismo está presente em 216 países e territórios, com 

um total de 28 milhões de membros, havendo apenas seis países sem movimento escotista. 

Contudo, já passaram mais de 300 milhões de jovens por este movimento desde a sua criação. 

Em 2007 foi realizado o Jamboree Mundial do Centenário na Inglaterra, e a próxima edição será 

realizada entre os dias 22 de Julho e 2 de agosto deste mesmo ano, em West Virginia, nos 

Estados Unidos. 

 

1.2 - O que é o Escotismo? 
 

A pergunta “O que é o Escotismo?” pode ser respondida dando a resposta a outra 

pergunta que é “O que é ser escoteiro?” ou “No que consiste ser escoteiro?”. Ser escoteiro é 

nada mais nada menos do que ser um “batedor da paz”, tal como dizia Baden-Powell, pois os 

escuteiros são pessoas que desempenham funções que exigem coragem e uma capacidade de 

se desenvencilhar. São pioneiros do mundo.  Esses batedores da paz são, por exemplo, os que 

caçaram “com armadilhas na América do Norte e do Sul, os caçadores da África Central, os 

http://www.epa.pt/
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exploradores e missionários espalhados por todo o mundo, os aborígenes e os indígenas da 

Austrália.  São pessoas verdadeiras, sabem como viver na selva, conseguem encontrar o 

caminho em qualquer lugar, são capazes de interpretar os mais pequenos indícios e pegadas, 

sabem como cuidar da sua saúde sem médicos por perto, são fortes, corajosos, sempre prontos 

para enfrentar o perigo e sempre dispostos a ajudarem-se uns aos outros”. Resumindo, um 

escoteiro tem um perfil de uma pessoa, corajosa, que sabe lidar com a sua vida, e sabe enfrentar 

os perigos necessários para ajudar a comunidade, e consequentemente, o escotismo tem como 

função preparar os jovens para uma vida futura, seja como cirurgião, como cientista, ou outra 

profissão qualquer, pois permite e ajuda os jovens a desenvolver certas características que lhes 

irão ser útil quer na vida pessoal/social, quer na vida profissional.    

 

1.3 - Origem em Portugal 

1.3.1 - Escotismo em Portugal 
 

Em Portugal, o escotismo surgiu no ano de 1911, sob a influência de Hong Kong e Macau. 

No dia 6 de setembro de 1913 foi fundada a Associação de Escoteiros de Portugal (AEP) por três 

grupos de escoteiros de Lisboa, e no ano de 1923 o Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Escutismo 

Católico Português. É através dos CNE que o escotismo chega às províncias ultramarinas 

portuguesas: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-

Leste. 

A AEP conseguiu a admiração e o respeito dos portugueses nos primeiros governos da 

República uma vez que não defendia religiões nem partidarismos políticos, acabando por 

receber também Baden-Powell em Portugal, nos anos de 1929 e 1934.  

A partir do ano de 1936 e até ao 25 de Abril de 1974, a AEP passou por muitas dificuldades, 

sendo considerada indesejável pelo governo da ditadura. Durante a ditadura houve a tentativa 

de extinção da AEP, para o reforço da Mocidade Portuguesa, movimento obrigatório e que nada 

tinha a ver com o método, os princípios e as finalidades do Escotismo. 

Atualmente, a AEP conta com milhares de jovens distribuídos por cerca de 150 Grupos de 

Escoteiros locais, espalhados por todo o Continente e Regiões Autónomas. Celebrou o seu 

Centenário no ano de 2013, continuando a servir a juventude. 
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1.4 - Conceitos básicos e organização do escotismo 
 

Neste movimento, os jovens encontram-se divididos por faixas etárias, sendo que os mais 

novos pertencem à Alcateia, seguidos da Tribo de Escoteiros, Tribo de Exploradores, e os mais 

velhos são os Caminheiros ou Clã. Por último, encontra-se a Chefia. Cada divisão tem uma 

mística diferente, e uma organização que apesar de ser diferente, mantém também muito de 

semelhante. 

 

1.4.1 – Alcateia 
 

A Alcateia é a divisão destinada aos mais novos da associação, que são designados por 

Lobitos, e cuja idade está compreendida entre os 7 e os 10/11 anos, e se a Chefia da Alcateia 

entender que a criança tem as competências necessárias, poderão ser aceites crianças com 6 

anos. A transição para a Tribo de Escoteiros deverá ser feita a partir do momento em que a 

criança tiver 10 anos, e antes de ela completar os 11 anos de idade. Quanto à organização, a 

Alcateia deverá ter um número mínimo de 6 e um máximo de 32 Lobitos, sendo que o ideal seria 

um Alcateia composta por um número de entre 18 a 24 Lobitos, que depois se dividem por 

bandos com um mínimo de 4 e um máximo de 8 Lobitos. Esta divisão deverá ainda ter um Chefe 

para cada 8 crianças.  

No que diz respeito à mística e aos símbolos desta divisão, a Alcateia é representada pela 

cor Amarela e pelo seguinte símbolo: 

 

 

 

 

Figura 1 - Símbolo / dístico da Alcateia. 

 

Na Alcateia trabalha-se, sobretudo, a educação de valores. A mística desta divisão é a 

Selva (segundo as histórias de Mógli do Livro da Selva de Rudyard Kipling), sendo esta mística 

concretizada através da vivência no ambiente fantástico da selva que inclui, por exemplo, o 

nome de Velhos Lobos (nome dado à Chefia da Alcateia). Os Bandos são também identificados 

por cores que correspondem às pelagens dos lobos, e existe também o Totem da Alcateia. Este 
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símbolo consiste numa vara, onde se coloca (no topo) uma cabeça de lobo, recortada ou 

esculpida em madeira. Este Totem, para além de ter a função da identificação da divisão, poderá 

também servir como memória das histórias vividas pela divisão, sendo penduradas fitas ou 

outros elementos representativos dos momentos da Alcateia e dos seus Lobitos no próprio 

Totem.  

Quando as crianças entram para esta divisão, tem que escolher o nome de um animal 

mais pequeno que um lobo (“Nome da Selva”), e que após a aprovação por parte dos Velhos 

Lobos, será o nome pelo qual a criança será conhecida na Alcateia. Antes de fazerem a Promessa, 

as crianças são chamadas de “Pata-Tenra”. 

Já em relação aos chefes, ou Velhos Lobos, estes adotam nomes de personagens do Livro 

da Selva, como por exemplo: “Aquelá” (Escoteiro-Chefe da Divisão), “Bálu”, “Baguirá” ou “Cá” 

(Escoteiros-Subchefes) e para outros adultos “Pai Lobo”, “Tchil”, “Hati”, entre outros. 

Os bandos desta divisão, que são definidos pelos Velhos Lobos, têm um Guia e Sub-guia 

que são escolhidos pela Chefia da Alcateia. 

Para além de todas as características identificativas desta divisão, outra delas é o facto de 

que estas crianças em vez de usarem uma camisa castanha, como todos os restantes elementos 

do grupo, usam uma camisa verde, sendo que a camisa castanha é-lhes atribuída quando fazem 

a passagem para a Tribo de Escoteiros. 

 

1.4.2 - Tribo de escoteiros 
 

A Tribo de Escoteiros é a divisão que está destinada a crianças com uma idade 

compreendida entre os 10/11 e os 13/14 anos. Podem ingressar na divisão a partir dos 10 anos 

e a transição para a divisão seguinte deve de ser efetuada após os 13 anos, mas antes que os 

Escoteiros completem os 14 anos.  

Quanto ao número de elementos, a Tribo de escoteiros deverá de ter um número mínimo 

de 8 elementos e um máximo de 40, sendo que o número ideal é entre os 20 a 30 Escoteiros, 

organizados entre 3 a 5 Patrulhas.  

AS Patrulhas devem ser no mínimo duas com um número entre 4 e 8 elementos do mesmo 

género. No caso de haver falta de elementos na divisão, pontualmente, podem ser formadas 

Patrulhas mistas, sendo que a Chefia deve tentar aumentar o número de jovens na Divisão para 

poderem formar Patrulhas por géneros.  
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A cor que identifica esta divisão é a cor verde escura e a seguinte figura que vemos abaixo.  

 

 

 

 

 

Figura 2 - Símbolo / dístico da tribo de Escoteiros. 

No que diz respeito à mística, esta baseia-se nas tribos indígenas africanas (exemplo: ashantis, 

matalebes, zulus, entre outros) como símbolo do espírito de união e cooperação. Cada Tribo 

deverá escolher uma tribo indígena, com a qual se identifica, e retirar elementos da sua cultura 

para usá-los como símbolos da Divisão, criando assim uma identidade própria. Estes símbolos e 

referências são usados para caracterizar a sala da Tribo, ou em algumas atividades, mas não no 

uniforme.  

Os símbolos que identificam esta divisão são: 1) o nome da Divisão; 2)  o uniforme; 3) os 

distintivos; 4) a cor verde-escuro; 5) a vara individual; 6) os gritos, hinos e canções; 7) o animal 

totem de Patrulha; 8) o objeto  Totem de Patrulha constituído por uma vara e uma bandeirola; 

9) o grito específico da Patrulha; 10) as cores do animal totem; 11) o Escalpe de Patrulha e o 12) 

totem pessoal.  

No funcionamento das Patrulhas, estas são compostas por um Guia, Sub-guia, Tesoureiro 

e um Secretário, sendo estes os cargos obrigatórios, podendo ainda existir um Guarda Material, 

Arquivista, Socorrista, Repórter e Animador. Em Patrulhas mais pequenas não poderão haver 

elementos sem função ou cargo atribuído.  

 

1.4.3 – Exploradores 
 

A Tribo de Exploradores é a Divisão destinada aos membros da associação, cuja 

designação é de Exploradores, cuja idade está compreendida entre os 13/14 e os 16/17. Podem 

entrar para a divisão com 13 anos e a transição de Divisão deverá ocorrer antes de completarem 

os 17 anos. Esta Tribo tem um número mínimo de 8 e um máximo de 40 elementos, 

considerando-se o número ideal de 20 a 30 Exploradores divididos entre 3 a 5 Patrulhas. Estas 

Patrulhas devem ser formadas com um número de 4 a 8 jovens do mesmo género.  
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A cor que identifica esta divisão é o Azul-escuro e o seguinte símbolo:  

 

 

 

 

Figura 3 - Símbolo / dístico da tribo de exploradores. 

No que diz respeito à mística, esta baseia-se nos povos exploradores (ex.: Vikings, 

Fenícios, Cartagineses, etc.) como símbolo do espírito de descoberta e exploração e cada Tribo 

escolhe um povo, com o qual se identifica, e retira elementos da sua cultura para usá-los como 

símbolos da Divisão, criando assim uma identidade própria.  

São símbolos desta divisão o nome, a vara individual, os gritos, hinos e canções, o animal 

totem de Patrulha, o grito de patrulha, as cores do animal totem, a bandeirola, o escalpe de 

patrulha e o totem pessoal.  

Em cada Patrulha deve existir um Guia, Sub-guia, Tesoureiro e Secretário, podendo 

também existir ainda outros cargos como Guarda Material, Arquivista, Socorrista, Repórter e 

Animador.  

 

1.4.4 – Caminheiros ou Clã 
 

O Clã é a Divisão de jovens com idade entre os 16/17 e os 21 anos, podendo entrar nesta 

divisão com 16 anos e antes dos 19, sendo que antes dos 21 devem passar ou iniciar a passagem 

para a Chefia, sendo que esta é a última divisão de jovens da AEP e onde se pretende que todos 

os objetivos educativos sejam atingidos.  

Esta divisão pode ter um número mínimo de 3 e um máximo de 32 Caminheiros, sendo 

que o número ideal é entre os 12 e os 24. 

Nesta divisão não há formação de Patrulhas, mas sim de Equipas para a realização de 

empreendimentos, ou seja, de atividades, sendo que estas equipas são apenas temporárias, isto 

é apenas estão formadas até à realização do empreendimento para o qual foram criadas. Cada 

Equipa deverá eleger o Guia de Equipa que será aquele jovem que coordena todo o 

empreendimento, sendo que outras funções necessárias podem ser definidas e distribuídas 

livremente por todos os membros da Equipa. Estas equipas devem de ser formadas, 

preferencialmente, por um número entre os 4 e 8 caminheiros.  
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A cor que identifica esta divisão é o Vermelho e o símbolo é o seguinte: 

 

 

 

 

Figura 4 - Símbolo / dístico do Clã / Caminheiros. 

A mística desta divisão é o Caminho, que simboliza a descoberta por parte dos 

Caminheiros do seu próprio caminho de vida, não se traduzindo essa mística em nenhum 

ambiente fantástico. Os Caminheiros vivem a mística do caminho no dia-a-dia, através de 

realizações concretas e envolvimento na comunidade.  

Os símbolos desta divisão são o nome da divisão, o uniforme, os distintivos, a cor 

vermelha, a Tronca (vara bifurcada), os gritos, as canções e as cerimónias. A Tronca simboliza o 

caminho que há a percorrer e a bifurcação representa as encruzilhadas do caminho que lembra 

aos jovens as escolhas a fazer no futuro.  

Esta divisão deverá ter ainda uma equipa executiva que deverá de ter obrigatoriamente 

um Guia de Clã, um Secretário e um Tesoureiro. Em Clãs com menos de 6 elementos, todos os 

jovens pertencem à Equipa Executiva. Esta Equipa tem como funções, o controlo administrativo 

da Divisão, a planificação de reuniões e a coordenação dos empreendimentos. Esta Equipa não 

deverá ser a mesma por um período superior a um ano escotista.  

 

1.4.5 – Chefia 
 

No que diz respeito à Chefia, esta é composta pelo Escoteiro-Chefe e pelos Escoteiros-

Subchefes de Grupo (Chefia Executiva do Grupo), pelos Escoteiros-Chefes e Escoteiros Sub 

Chefes das Divisões (Chefias de Divisão), Escoteiros-Chefes Adjuntos da Chefia de Grupo e pelos 

Escoteiros-Chefes dos Serviços Administrativos. 

No que diz respeito à Chefia de Grupo, esta é eleita de 3 em 3 anos, com o conhecimento 

da Chefia Regional.  

Esta Chefia de Grupo tem como função trabalhar diretamente com as Chefias Regional e 

Nacional em prol do bom funcionamento do grupo, e também fazer o Plano Anual de Grupo, 

assim como garantir que todas as metodologias do Programa para Jovens da AEP sejam 
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cumpridas em todo o grupo, contribuindo assim para o seu bom e correto funcionamento. A 

chefia deve ainda ajudar e motivar a formação de todos os chefes e é responsável por todos os 

aspetos financeiros e administrativos bem como do material pertencente ao grupo.  
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2 - Escotismo no Marco de Canaveses 
 

Atualmente no Marco de Canaveses existem dois movimentos escotistas, sendo eles a 

Associação de Escoteiros de Portugal, representada pelo Grupo 237 e o Corpo Nacional de 

Escutas, representado pelo Agrupamento 1173 Fornos, formado a 21 de maio de 2000. Ambos 

os movimentos defendem e trabalham o mesmo ideal criado por Baden-Powell, sendo que o 

Agrupamento 1173, e consequentemente o CNE, trabalham mais relacionados com a religião 

católica. 

 

 

Fotografia 1 a 5 - Escoteiros em 
atividades religiosas e em campo. 
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2.1 - História da AEP (Grupo 237) 
 

A Associação de Escoteiros de Portugal surge na cidade do Marco de Canaveses 

representada pelo Grupo 237, no dia 21 de março de 2009, sendo este o dia em que este Grupo 

iniciou as suas atividades, mas ainda em processo de formação, uma vez que a abertura oficial 

do grupo foi no dia 6 de dezembro de 2009.  

Para além deste grupo ser ainda “novo”, já passaram por ele vários adultos enquanto 

chefes, e muitos jovens, que ainda lá se encontram, contribuindo para o crescimento deste 

grupo, que trabalha, não só em prol dos seus jovens, mas também da comunidade onde está 

inserido. Este grupo tem feito várias atividades todos os anos, não só no âmbito social, mas 

também no âmbito religioso, afetivo, entre outros. Dentro destas atividades estão os 

acampamentos, do próprio grupo, e com outros grupos, agrupamentos, companhias de guias, e 

ainda acampamentos internacionais com grupos de vários países como Espanha e Marrocos. Os 

elementos participam também, todos os anos nas duas campanhas solidárias anuais do Banco 

Alimentar, quer nos pontos de recolha nos hipermercados, como no Armazém desta mesma 

instituição situado em Perafita. Participam também todos os anos na atividade mundial 

denominada de Jota-Joti, que consiste na comunicação entre grupos de escoteiros através da 

internet e também de rádios.  

Este grupo, desde muito cedo iniciou um trabalho junto com a comunidade, sendo que 

participou em várias festas e atividades de carácter social, ajudando na organização e 

contribuindo para o bom funcionamento dessas atividades e festas. Como exemplo dessas 

contribuições são a participação na procissão das festas populares da localidade onde está 

inserido, distribuindo água aos participantes e até mesmo levando alguns andores. Outra 

atividade é a ajuda parcial na organização das Sendas do Almocreve (uma prova de BTT de 

carácter Nacional). Temos como tarefas a indicação do caminho aos atletas em pontos mais 

críticos, e distribuição dos reforços (água, barras energéticas, etc.) nos pontos assim destinados.  

Também temos vindo a realizar várias atividades para lazer dos jovens, contando sempre 

com um carácter educativo nessas mesmas atividades, realizando assim, acampamentos, 

canoagem, raides, incluindo alguns noturnos para os jovens mais velhos, provas de orientação 

e sobrevivência, atividades radicais, entre outros. 

Este grupo, tal como todos os outros deste movimento, tem como objetivo ajudar na 

educação dos jovens, ajudando-os a serem mais competentes para enfrentarem as dificuldades 

da vida, tomando as decisões mais corretas, não só para eles próprios mas também pensando 
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no próximo e no ambiente em que vivem, a serem empreendedores, e sobretudo, como já o 

fundador dizia, “a deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que encontraram”.  

 

Fotografia 6 a 10 - Escoteiros em várias atividades 
ao ar livre. 
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3 - Vantagens para a comunidade 
 

O Escotismo é um movimento que ensina através do fazer, ou seja, permite aos jovens a 

realização de várias atividades de forma a aprenderem com os erros dentro de um ambiente 

controlado, ou seja, os jovens apesar dos erros que possam cometer, terão sempre os seus 

chefes que os irão ajudar a sair desses problemas da forma mais correta possível. Os escoteiros 

jovens realizam atividades atraentes e educativas, de contacto com a natureza, que os ajudam 

a fortalecer a saúde quer mental quer física, ampliando assim a sua criatividade e conhecimento 

e que permite conhecer vários lugares e fazer amizades. Por outro lado, as atividades de carácter 

social e espiritual permitem que os jovens se conheçam a eles próprios e aprendam e encontrem 

prazer em fazer bem ao próximo. De uma forma geral, e por outras palavras, o escotismo 

contribui para o auto desenvolvimento físico, intelectual, social, espiritual, afetivo e 

principalmente do caráter dos jovens, uma vez que este movimento tem como objetivo que 

cada um seja um cidadão consciente e ético, que atue com responsabilidade na sua comunidade, 

e mais importante ainda, que seja um ser humano saudável, equilibrado e feliz. 

Em conclusão, o escotismo apresenta uma grande importância na sociedade, pois através 

da educação que proporciona aos seu jovens está a contribuir para uma sociedade sem 

preconceitos, desrespeitos, uma sociedade menos egoísta, que luta pelos seus objetivos sem 

ferir o próximo e a natureza, e por isso, contribuindo para uma sociedade global mais 

equilibrada, comunicativa, feliz, tornando assim possível o bem-estar entre todas as sociedades 

do planeta. 
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4 - Caso prático (Entrevista) 

4.0 Introdução 
 

As entrevistas realizadas a membros do grupo de escoteiros 237 tinham como objetivo 

compreender o movimento escotista a nível pessoal e serviram para uma divulgação bem 

conseguida em conjunto com a exposição temporária. Pretendíamos que as entrevistas 

integrassem a exposição temporária e tornassem mais dinâmica a exposição.  

 

4.1. Transcrição da entrevista a Augusto Barbosa (chefe do grupo 237) 
 

Olá o meu nome é Augusto Barbosa, e sou chefe do grupo 237, grupo de escoteiros de 

Marco de Canaveses da Associação de Escoteiros de Portugal, o nosso grupo existe vai fazer 10 

anos agora em Dezembro é um grupo fundamentalmente direcionado para os jovens como é 

todo o movimento escotista, movimento escotista composto por jovens é direcionado para 

jovens e é efetivamente orientado com jovens supervisionado por adultos no qual a experiência 

também conta e têm a importância mas a razão de ser do movimento escotista é essencialmente 

os jovens, estou aqui efetivamente para poder transparecer e transmitir um pouco a ideia do 

que é o escotismo, embora não esteja uniformizado  mas de certa forma o escoteiro é sempre 

escoteiro independentemente da roupa que traz vestida o que interessa é os valores que têm lá 

dentro, e valores são valores fraternidade, partilha, descoberta, da aventura, serviço também e 

o serviço é muito importante nos dias de correm de hoje, porque a divisa do escoteiro 

nomeadamente da Associação de Escoteiros de Portugal no qual nós pertencemos é “SEMPRE 

PRONTO” sempre pronto a que? Sempre pronto a servir, sempre pronto a ajudar, colaborar, 

contribuir, a apoiar, sempre pronto desde o momento em que facto quer alguém incide quer a 

própria comunidade ou sociedade também incide do nosso apoio, mas o escotismo não é só 

isso, o escotismo é alegria é convívio, é confraternizar, é conhecer outros jovens de outros lados 

de Portugal e de outros países, é intercâmbios, é cultura, é sorrisos, é noites bem passadas  à 

volta da fogueira, é cânticos, é gritos, é tudo isso e mais alguma coisa, por isso, é que o escotismo 

só é compreendido por quem por cá passa, se alguém que nunca cá esteve quiser perceber bem 

pode tentar pesquisar que nunca vai chegar a conclusão total daquilo que é o escotismo . 

O escotismo funciona um bocadinho numa perspetiva do que é o escotismo, o 

escotismo foi fundado em 1907 por Baden-Power , um militar inglês que foi um herói , de certa 

forma  para os ingleses, porque em várias batalhas em África nomeadamente no sul de África 
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porque conseguiu mostrar a coragem que tinha e nessas ocasiões mais que promoveres serviu-

se de certa forma de iniciativa, criatividade por os vários jovens que o circundavam nestes 

futuros povoações que ele estava a defender,  no final desse combate ele conseguir perceber 

que os jovens tinham tanto para dar á sociedade e á comunidade eram mal compreendidos, 

quando volta a Inglaterra ele constata que com a revolução o industrial os pais trabalhavam 

mesmo os fins de semana e os jovens ficavam completamente sem nada o que fazer, no meios 

das cidades, então criou os Escoteiros, em 1907 efetivamente começa a juntar os grupos faz o 

primeiro acampamento que ficou na história do Escotismo com vários jovens e eles aprendem 

efetivamente a vida ao ar livre, acampam, fazem fogueiras, cozinham ao ar livre, fazem todo 

uma série de jogos, brincadeiras e iniciam assim o Escotismo. Portanto, desde 1907 até hoje o 

Escotismo já está praticamente em todos os países do mundo, têm mais de 40 milhões de jovens, 

já foram várias gerações que passaram por aqui e podem ter a certeza de que de facto o 

escotismo é algum muito completo que aborda várias temáticas como a parte física, a parte 

afetiva, a parte de carácter, a parte espiritual, a parte intelectual, a parte social e todas as 

mesmas temáticas e essas abordagens faz com que os nossos jovens após algum tempo de 

prática e de frequência nas atividades escotistas, sai muito mais enriquecedor para própria 

sociedade civil, para a própria comunidade como está inserido até mesmo para o mercado de 

trabalho, porque? Porque vais ultrapassando os seus próprios receios vai conhecendo até que 

ponto é que consegue, até que ponto é que consegue fazer amigos, até que ponto é que 

consegue subir uma torre de escalada, até que ponto consegue fazer rapel, até que ponto 

consegue fazer uma marca, até que ponto é que consegue ler uma carta topográfica no meio da 

serra onde não têm mais ninguém , até que ponto onde se consegue divertir e fazer de facto 

boas amizades, e quando vai para a comunidade ou quando vai para a universidade ou quando 

vai para o mercado de trabalho já vai muito mais bem preparado, porque já passou um pouco 

por aí, por isso o escotismo é muito enriquecedor.  

No movimento escotista, nós cá em Portugal temos duas Associações Escotistas, a nossa 

a Associação de Escoteiros de Portugal criada em 1913, portanto o primeiro movimento juvenil 

que existiu em Portugal a AEP (Associação de Escoteiros de Portugal) e depois temos uma outra 

que surgiu um 1923 que é o Corpo Nacional de Escutas, a organização mundial do movimento 

escotista surge em 1921/1922 e foi já com a Associação de Escoteiros de Portugal, com outros 

fundadores também, de vários países, várias associações escotistas, fundaram a organização 

mundial, a AEP estive presente, cá em Portugal como eu dizia á pouco temos as duas estruturas 

a Associação de Escoteiros de Portugal, escrevemos escoteiros com "o" e o Corpo Nacional de 
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Escutas, porque? Porque são escutas, praticam escotismo como tal intitula-se os escoteiros, 

escrevem-se com "u" correto, mas vêm de Escotismo com "u" Escutas, nós somos escoteiros, 

qual é aquilo que nos distingue? Muito pouco ou quase nada, porque na prática os princípios 

são precisamente os mesmos, os nossos artigos da nossa lei de escoteiros é precisamente os 

mesmos, eu digo o Escoteiro é leal os meus companheiros do CNE ( Corpo Nacional de Escutas) 

disse o Escuta é leal, ok, são os mesmos a única distinção é esta como nós fazemos parte de 

fraternidade universal não distinguimos nem a raça, nem a condição social, ou seja, temos 

negros, brancos, amarelos, condição social temos pobres e ricos, sexo temos rapazes e raparigas 

mas também do credo ou seja temos jovens católicos, jovens que não são católicos, prontos no 

Corpo Nacional de Escutas, eles de facto têm, não distinguem a raça, não distinguem a condição 

social, não distingue sexo têm rapazes e raparigas, mas na questão de credo só têm mesmo 

católicos, ou seja, a nossa associação é abrangente, abrange para todos os jovens, desde que 

queiram praticar escotismo, desde que venham ter connosco de coração aberto, que queiram 

de facto aprender, e viver boas aventuras nós aceitámo-lo, independentemente da fé que eles 

tenham, queremos é que tenham fé efetivamente isso seria o ideal, e independentemente do 

nome que lhe possam dar, são bem-vindos é isso que distingue. Então o que é que nós fazemos 

de á uns anos para cá, criou-se a Federação  Escotista de Portugal, então nos nossos uniformes 

quer a Associação de Escoteiros de Portugal quer o Corpo Nacional de Escutas, usamos uma 

bandeirinha uma insígnia, uma etiqueta com o acordo de Portugal, a cor da nossa bandeira e 

quando á uma atividade exterior no estrangeiro vai contingente gente português que é 

constituído por quem? Com elementos Escoteiros da Associação de Portugal e elementos do 

Corpo Nacional de Escutas, é o contingente Português, levam a bandeira Portuguesa e 

pertencemos todos á mesma família, portanto, ou, seja para que possam perceber melhor são 

mais os laços que nos unem de que aquele que nos separa, e dentro daquilo que nos separa nós 

somos mais abertos os nossos companheiros só são mesmo para aqueles, prontos. 

O que é que nós somos, Grupo 237 Escoteiros do Marco de Canaveses, estamos situados 

em Tabuado, um desafio procurem a nossa página no Facebook Grupo 237 e vão descobrir uma 

página com imensas fotos de várias atividades com vários relatos, de alguns escoteiros que 

passaram por cá, várias demonstrações fotográficas entre filmes e vídeos, coisas que fizemos, e 

de certeza que vão ficar a conhecer melhor o que é o escotismo. Onde é que nós estamos? 

Estamos situados em Tabuado na Escola Primária de Tabuado, reunimo-nos aos sábados, por 

isso é pouquinho tempo, num espaço de um mês quando reunimos é só duas horas por sábado, 

se fosse a fazer a conta, corresponde a um dia de trabalho, oito horas por mês,  quatro sábados 
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vezes duas horas não é difícil, não é tanto tempo assim, não preenchemos muito tempo e aquilo 

que tu levas para casa e levas ao longo da tua vida é uma aprendizagem enorme, imensos amigos 

que vais fazer, imensas atividades no qual tu vais te divertir imenso, imensas aventuras que vais 

ter também, em tão pouco tempo, já pensaste nisso? Por isso, se nos quiseres visitar começa 

pelo Facebook é um desafio, faz gosto, partilhar, faz comentários e um dia vêm nos visitar, em 

Tabuado, Marco de Canaveses Grupo 237! Estamos á tua espera! 

 

4.2. Transcrição da entrevista a Henrique Barbosa e Filipa Teixeira 
Olá, eu sou o Henrique tenho 19 anos e tou desde 2009 no Grupo. 

Olá, eu sou a Filipa tenho 19 anos e estou também desde 2009 no Grupo. 

(Filipa) No nosso Grupo de Escoteiros, tal como todos os outros da AEP, são constituídos por 

cinco divisões, nós entramos na divisão dos lobitos, passamos pela tribo de Escoteiros, Tribo de 

Exploradores, estamos agora no Clã, falta-nos ainda a Chefia. 

(Henrique) A mim faltam-me dois anos para entrar na Chefia, estamos caminheiros é a última 

divisão como escoteiro mesmo, e quero continuar para a chefia para dar experiência aos outros 

escoteiros as experiências que eu tive. 

(Melhores atividades) 

(Filipa) As melhores atividades que nós tivemos enquanto escoteiros deste Grupo foi fomos ao 

Marão em 2014, fizemos uma caminhada noturna pelo Marão, passamos por chuva por neve, 

várias dificuldades, mas ao fim de contas valeu a pena. 

(Henrique) Para mim as melhores atividades que nós tivemos foi este ano na Serra da Estrela, 

foi em Abril, foi das melhores atividades que tivemos, fizemos da subida da Torre até a Aldeia 

de Uriga, cerca de 30 km, fomos só 6 caminheiros sem chefes nenhuns, aventuramo-nos de carro 

e para mim foi a melhor atividade que tivemos até hoje. 

(Filipa e Henrique) As atividades que nós mais nós recordamos é a que fizemos durante os 

últimos 3 anos fomos a Espanha em conjunto com um Grupo Espanhol que nos convidou 

durante 3 anos consecutivos, conhecemos escoteiros de toda a parte do mundo, Finlandeses, 

Ingleses, Marroquinos, Romenos, imensos... 

 

(O que o Escotismo trouxe para eles) 

(Henrique) Para mim isto faz toda a diferença sinto-me muito melhor, porque consigo contribuir 

com a sociedade, consigo fazer tudo o que está ao meu alcance e todo o que não está ao meu 

alcance, então com isto temos também testemunhos do grupo de pessoas que entram no Grupo 
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e não conseguem sentir tão á vontade em nível social e acabam por saírem pessoas totalmente 

diferentes, quando saem do grupo do têm a agradecer ao Grupo, e tu o que achas?(Filipa)-A 

nível pessoal o Grupo mudou-me  porque eu não me lembro de ser eu sem ser Escoteira, porque 

eu tou aqui desde os meus 9 anos, então, isto basicamente é o que eu sou , aprendi muita coisa 

aqui e acho que toda a gente aqui aprendeu muito com o Escotismo, e é uma base fundamental 

na sociedade hoje em dia, ensina-mos muitos valores. 

 

5- Exposição Temporária 
 

Como técnica de museografia e gestão do património considero importante a realização de uma 

exposição temporária sobre o tema que me propus a tratar.  

O meu objetivo de criar a exposição acerca do Escotismo, é dar a conhecer os objetos que 

levamos para as atividades em campo, como é que nós em campo fazemos as nossas refeições, 

a nossa dormida, como nos orientamos, enfim o que precisamos para sobreviver.  

Na exposição irei ter á volta da sala fotografias de algumas atividades, terá uma tenda, um 

uniforme de um lobito, uma mochila de campo que por norma é a que levamos quando vamos 

ter uma atividade fora do concelho, um colchonete, um saco cama, um cantil, um mapa, uma 

carta topográfica, uma bússola, um caderno de caça, livro de escotismo para rapazes, o meu 

caderno de etapas, um impermeável que levamos para atividades caso o dia esteja chuvoso e a 

bandeira do Grupo 237 Tabuado, Marco de Canaveses. 

Alguns objetos presentes na exposição foram, gentilmente, cedidos pelo meu chefe de grupo 

Augusto Barbosa. Outros objetos são meus e trouxe-os, pois, considero importante o meu 

contributo pessoal.  

A minha exposição está aberta no dia 9 de julho às pessoas que quiserem a tiverem interesse 

em conhecer melhor um pouco mais acerca do Escotismo.  
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6. Conclusão 
 

Pessoalmente, gostei muito de desenvolver este tema, que foi totalmente escolhido por mim. 

Assim, pude aprender mais sobre o escotismo e perceber a sua importância. O Escotismo é um 

movimento já antigo existente no mundo, começando por ser um movimento masculino, mas 

que com o passar dos anos acabou por se internacionalizar, nascendo assim a WOSM (Worl 

Organization of the Scout Moviment), tornando-se mais tarde num movimento aberto a 

qualquer sexo e/ou crença religiosa.  

Com a PAP pude entrevistar membros dos escoteiros, ouvir as suas opiniões, rever os meus 

conhecimentos e ajudar a divulgar este movimento quer é tão importante para o 

desenvolvimento das crianças e jovens de todo o mundo. Contribui para um crescimento mais 

“saudável” de todas essas crianças e jovens, quer no âmbito físico, afetivo, do carácter, 

espiritual, intelectual e social.  

A construção da exposição ajudou-me a compreender o que é necessário para realizar uma 

exposição sobre um tema, algo que eu já tinha realizado em formação de contexto de trabalho 

– Exposição temporária sobre o hóquei em Patins feminino em Vila Boa do Bispo.  

Gostaria que a exposição fosse mais desenvolvida, tivesse mais objetos para mostrar, 

nomeadamente, lembranças e participações, no entanto o tempo que dispus e o espaço não 

permitiram uma exposição maior.  

Assim, construi uma exposição sobre o acampamento ao ar livre , uma parte importante da vida 

dos escoteiros.  

Acredito que este movimento que ajuda a deixar no mundo homens e mulheres capazes de 

enfrentarem os seus medos e dificuldades em prol de um mundo e uma sociedade mais 

equilibrada e bem-sucedida, mereceu a minha dedicação. 
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Figura 5 - Imagem criada por mim para uma futura divulgação do grupo 237 de Tabuado. 
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