Envio de Material e Fardamento para Agrupamento 5 – Santo Amaro (São
Tomé e Princípe)

Através do escutismo os jovens de S. Tomé procuram encontrar um sentido de vida para o
vazio contrastante com o que vêem nas poucas televisões que existem na ilha e que
transmitem a RTP. Não é por acaso, que ao contrário do que se passa entre nós, quase não
existem Lobitos e existem muitíssimos
Caminheiros. No entanto a formação,
equipamento e fardamento (mesmo
básico) são de uma carência enorme.
Mas infelizmente, S. Tomé não é só
uma ilha em termos geográficos. Ela
é-o
também
em
termos
de
comunicações. Aqui, isolamento não é
um luxo, é uma fatalidade.
Nem todas as pessoas entendem como
uma grande carência a inexistência de
uma T-shirt, de um lenço ou de um
boné. Mas os jovens escuteiros sentem
isso, sentem falta de elementos que
Chefe do Agrupamento 504 - Quinta do Anjo e Chefe do
permitam criar um importante factor
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psicológico de pertença a um grupo,
que não é só da sua aldeia ou de S. Tomé mas de todo o mundo: o Escutismo. Um simples
lenço, mais do que escuteiros, torna-os “cidadãos do mundo”, um mundo que infelizmente só
“recolocou” esta ilha no mapa com a
descoberta do petróleo.
Coisas tão banais para os nossos
escuteiros como sapatos, botas,
corda de sisal, canetas e papel, são
um luxo para estes jovens, que
apesar disso continuam a trabalhar,
com total espírito escutista, na ajuda
do próximo, daqueles que ainda são
mais carenciados que eles.
Neste espírito e contexto, o
Agrupamento 504 – Quinta do Anjo
celebrou em 2006 um Protocolo de
Alcateia do Agrupamento 5 - Santo Amaro, acompanhada
colaboração com o Agrupamento 5 –
pelo Chefe Aurélio Paraíso
Santo Amaro (da Associação dos
Escuteiros de São Tomé e Príncipe), protocolo esse que mais não concretizou do que um
compromisso do nosso Agrupamento em lembrar sempre estes nossos irmãos escutas do
continente africano.
O nosso compromisso foi o de juntar material e fardamento escutista, entre todos os nossos
elementos, para posterior envio para estes nossos irmãos. Contudo, o mais difícil foi garantir
o meio de transporte - necessariamente sem custos – o que só veio a acontecer
recentemente: no passado dia 30 de Março, em plena Semana Santa, o Chefe de Agrupamento

Pedro Carvalho Chula entregou no
Porto de Lisboa 4 caixas, pesando um
total de 50 Kg, cheias de material e
fardamento e escutista, contendo
especificamente: 9 camisas, 17
calções, 6 saias, 38 pares de botas, 18
boinas, 8 sweat-shirts, 4 pull-overs, 1
lenço, 1 par de calças, 1 fato-detreino, 20 pares de meias azuisescuras, 5 pares de meias brancas, 2 tshirts, 1 pólo de Dirigente, 3 mochilas,
2 colchões e 1 tenda. Todos estes
materiais
e
fardamento
foram
oferecidos pelos elementos do nosso
Grupo Explorador do Agrupamento 5 - Santo Amaro
Agrupamento, o que mostrou um verdadeiro espírito de fraternidade escutista.
Esperemos que o Chefe Aurélio Paraíso, Chefe
do Agrupamento 5 – Santo Amaro, possa
distribuir estes materiais e fardamento pelos
seus elementos, e que o nosso Agrupamento
possa ter humildemente contribuído para a
felicidade destes nossos irmãos escutas!
Entretanto, iremos começar nova campanha de
angariação de mais material e fardamento.
Quem quiser contribuir, poderá contactar-nos
pelo endereço de e-mail do Agrupamento
(geral@agr504.cne-escutismo.pt).
Sede do Agrupamento 5 - Santo Amaro
Manter-nos-emos com esta vontade de ajudar,
na medida das nossas possibilidades, cumprindo o nosso lema de “Sempre Alerta para Servir!”
O Chefe de Agrupamento,
Pedro Carvalho Chula
www.agr504.cne-escutismo.pt

