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Pois este pequeno jornalinho – inspirado no Bitola
40 aquando do aniversário
dos 40 anos do Agrupamento 75 – vai-nos fazer
companhia durante 12 números, mensalmente, a
começar em Setembro de
2018.
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Agrupamento e nas quatro
Secções, e em formato
digital. O seu conteúdo é
da responsabilidade da
equipa editorial, mas pretende-se que todos possam
colaborar: actuais e antigos
escuteiros.

Vamos falar das várias reaO jornal pode ser lido em lizações das comemorações
papel, afixado no placar do dos 50 anos, onde terá

C ASTOR V ELOZ

lugar de destaque o XXV
ACAGRUP que vai rumar
a Norte para terras da Islândia, e de factos e aventuras que fizeram a nossa
história.
Cá esperamos a vossa colaboração, em textos que
não ultrapassem os 1.000
caracteres (espaços e pontuação incluídos). Boa Caça!!

P LANO 50
P LANO 50 – C OMEMORAÇÕES

Todos os Anos Escutistas
são ímpares e especiais por
si só, mas no ano em que o
nosso 75 Estoril comemora
50 Anos de Atividade será
com certeza inesquecível.
Pretende-se um Ano Escutista de celebração em atividade, com uma forte
vivência dos atuais membros do agrupamento mas
também com a participação
dos escuteiros que passaram pelos Escuteiros do 75
Estoril e que não estando já
no ativo, construíram a
matriz e identidade que
caracteriza o nosso Agrupamento.
Sob o Lema “Fazer hoje

DO

50º A NIVERSÁRIO

melhor que ontem e amanhã melhor que hoje” procurar-se á o envolvimento
de todo o Agrupamento
num conjunto de Atividades que decorrerão desde a
Abertura deste Ano Escutista até ao seu término,
atividades estas que serão
englobadas no Plano 50.
O Plano 50 será desvendado mensalmente no Jornal
do Agrupamento mas conta
desde já com as seguintes
Propostas
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Rumo 50 -Norte



Plano 50 - Comemorações do 50º Aniversário



Islândia



Chefe Carvalho
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Fevereiro 2019
- CD Música do Agrupamento 75 Estoril

- 75 Estoril no Guinness
World Records
- Corrida de Nós Especial 50
- Pindamonhagaba Especial 50
- XXV ACAGRUP – Descobre o teu Norte – Islândia

E com um Plano tão desafiante como este, quem não
vai ter vontade de dia a dia,
Sábado a Sábado, Fazer hoje
- 50º Aniversário - Abertu- melhor que ontem e amanhã
ra da Cápsula do Tempo - melhor que hoje?
31 Janeiro 2019
Boa Caça
- Jantar Comemorativo do
50º Aniversário – 2 de

WWW.75.ESCUTISMO.PT

“Fazer hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje”

LOCAIS
I SLÂN DIA

E SCUTEIROS DO E STORIL
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
AGRUPAMENTO 75/ESTORIL
APARTADO 189 - 2766-903 ESTORIL
ESCOLA SALESIANA DO ESTORIL

EDIÇÃO ONLINE
DISPONÍVEL EM VERSÃO PDF

WWW.75.ESCUTISMO.PT

POR

O local do XXV ACAGRUP, que
será o culminar os 50 anos do
agrupamento 75-Estoril será na
Islândia! Desconhecido por muitos, nesta primeira edição, apresentamos algumas curiosidades
sobre este fantástico país que tanto
temos para descobrir:
A população da Islândia é de apenas 334 mil pessoas.
A capital da Islândia é Reykjavik,
sendo a capital localizada mais a
Norte, do mundo!
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Também conhecida como “terra
de fogo e gelo” devido aos contrastes das suas paisagens com grandes
glaciares e mais de 200 vulcões,
alguns deles ainda activos aos dias
de hoje!
O Dinamarquês e o Inglês são disciplinas obrigatórias na escola, e a
taxa de alfabetização é a mais alta
do mundo, cerca de 99,9%.
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COLABORARAM NESTE NÚMERO
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Em Janeiro, o mês mais frio, as
temperaturas rondam os 0ºC enquanto no mês mais quente, Julho,
as temperaturas médias, andam
entre os 10ºC e os 15º C
.Muitas e espectaculares aventuras
iremos viver neste país incrível!
Durante os próximos meses, iremos apresentar os vários sítios a
visitar, onde acampar e tudo o que
poderemos lá encontrar! Não percam nada das próximas edições,
vão ter dicas muito importantes!
Boa caça,
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A GRUPAMENTO – M AN UEL C ARVALHO

Manuel de Jesus Carvalho, nascido
em 25 de Janeiro de 1927 em Lisboa.
Os seus primeiros passos foram no
Agrupamento 71 da Parede nos
anos 60, tendo feito a sua promessa de dirigente em 1964. Mas Manuel Carvalho tinha outros horizontes e começou por introduzir o
Escutismo em Alcabideche, através da dinamização de uma unidade isolada – a Patrulha Cuco – que
haveria de perdurar cerca de uma
década naquela vila a norte de Cascais. Seguiu-se o agrupamento de
Cascais, que alguns anos volvidos
fecharia portas, tendo regressado
anos depois com nova numeração.
Porto Salvo, pelas mãos de Manuel
Carvalho, recebeu mais um agrupamento, que posteriormente
rumaria a Paço-de-Arcos. Foi então a vez da Escola Salesiana do

Estoril, em Setembro de 1968,
uma das primeiras
escolas em Portugal a acolher o
Escutismo, que
culminou com a
fundação do Agrupamento 75, em
31 de Janeiro de
1969 pela Ordem
de Serviço Nacional Nº 287, de 1
de Julho de 1969.
Por ocasião dos 50 anos do Agrupamento 75 o Chefe Manuel Carvalho deixa a seguinte mensagem:
“Que os actuais dirigentes sigam as
pegadas dos antigos que, do nada
fizeram tudo. Faz ainda votos para
que se faça Escutismo segundo os
princípios de BP.”
Castor Veloz

