
          Dados para a História da AEP – Factos, Fotos e Recortes 
                     Volume X – Transição Pós Revolução do 25 de abril - abril e maio de 1974 

Revisto em Maio de 2020               - Documento em aberto -             Recolha da Fraternal Escotista de Portugal  

 

 

  

 

 

 

 

 
ANÁLISE E EXPECTATIVA 

   A REVOLUÇÃO DOS CRAVOS 

      UMA NOVA ERA PARA O ESCOTISMO 

 
25 de abril… Um dia inolvidável! 
 

Acordei pouco passava das seis horas da manhã. Batia-me à porta um vizinho, 
simultaneamente colega de trabalho, cumprindo o horário noturno, para me 
avisar: 

“Mariano, não saia de casa… estão a avisar pela rádio… houve um golpe militar e 
querem que as pessoas não vão para a rua. A empresa mandou-nos sair e fechou 
portas… não precisa ir trabalhar…” 

Reagi à notícia inesperada e liguei a rádio… marchas militares e comunicados confusos… apelos à serenidade do 
povo, que não deveria sair à rua. Da surpresa passei ao raciocínio ponderado. A linguagem e o tom das mensagens 
soavam a algo de novo.  

Saí para a rua e… vivi esse dia inolvidável! 

Aqueles que, como eu, andavam nas ruas saudavam-se com alegria e esperança… 

Também os militares estavam na rua, armados, mas, oh surpresa, tinham cravos no cano das suas espingardas! 

Nós e os militares, abraçando-nos, formávamos um só – o POVO de Portugal! 

Não nos separamos mais, antevendo a chegada de uma Primavera que tardava.  

Era a… LIBERDADE!            

Mariano Garcia - Textos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Este documento reúne elementos variados, como sejam relatórios, actas, apontamentos da época, recortes, 
fotografias, etc., de forma a permitir futuramente a elaboração da História dos Escoteiros de Portugal. 
Há neste período, no entanto, um défice notório de elementos de consulta. 
Não sendo anos distantes, haverá certamente alguns antigos escoteiros que terão elementos, que possam contribuir 
para complementar este volume. 
   Assim a todos aqueles que nos possam fazer chegar, fotos e outros documentos de valor histórico, ficamos gratos. 
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Abril_30 – Em função da mudança política, resultante da Revolução de 25 de Abril, a AEP viu-se privada do 
exercício do seu Presidente da Direcção Nacional, enquanto cidadão, detido pela sua conotação política 
com o Regime deposto. Os Serviços Centrais dos Escoteiros de Portugal, assumindo as responsabilidades 
do momento, emitem uma nota aos Grupos de escoteiros, chefes-escoteiros em geral e associados de 
todos os escalões, que a seguir se reproduz: 
 

 

A situação nos Escoteiros de Portugal vinha registando, franco progresso bem evidenciado pelo 
grande número de actividades que se realizavam e pela criação de novos grupos e sua distribuição 
pelo País (ver listagem dos grupos activos em Dezembro de 1973, atrás publicada). 

Acentuava-se a decadência da M.P. e o Escotismo beneficiava de mais apoio oficial e da atenção do 
público. 

O trabalho desenvolvido nos últimos anos, quer pela Chefia Geral, quer pelas chefias regionais, 
bem como o que se realizava ao nível dos grupos de escoteiros, ainda que qualitativamente 
desigual e, em muitos casos controverso e rodeado de querelas internas, conseguiu, nem sempre 
da forma mais positiva, criar uma certa dinâmica associativa que promoveu um acentuado 
desenvolvimento. 

No entanto, não tinha ainda sido possível investir na preparação e conveniente formação dos 
dirigentes. Nos longos anos de contenção, em que o Escotismo foi apenas tolerado, o nível geral 
dos dirigentes degradou-se e o recrutamento pela qualidade tornou-se quase impossível. Por um 
lado, os muitos jovens que partiam mobilizados para a guerra nas colónias, por outro as difíceis 
condições económicas que obrigavam a procurar ocupação profissional nos tempos livres, 
dificultando a entrada ou permanências de jovens adultos no Movimento. O Escotismo chegou, por 
isso, ao 25 de Abril de 1974, sem suficientes quadros dirigentes e, portanto, sem capacidade de 
resposta para as oportunidades e responsabilidades que iriam surgir. 

Mariano Garcia - Textos 
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UMA NOVA ERA PARA O ESCOTISMO 

Abril - Logo após o 25 de Abril, perante o impedimento do Presidente da Direcção Nacional, certa 
confusão se estabeleceu nos Escoteiros de Portugal, com a paralização directiva que se verificou, 
tal como a de alguns grupos. Não existiam sequer condições para convocar uma Reunião Geral de 
chefes e alguns dirigentes mais empenhados procuraram encontrar soluções directivas para a AEP. 

Mariano Garcia 
 

Armando Inácio 
 

João Constantino 
 

Eduardo Ribeiro 
 

Albano da Silva 

    Mariano Garcia, depois de trocar impressões com Armando Inácio, João Constantino e outros 
chefes mais próximos, dirige-se a casa de Eduardo Ribeiro e propõe-lhe estudarem a situação no 
sentido de encontrarem rapidamente alguém capacitado e disposto a garantir a continuidade 
associativa. Depois de longa conversa, Eduardo Ribeiro sugeriu o nome do dr. Fausto Salazar Leite, 
recentemente regressado de Angola, condicionando-o, porém, à opinião de Albano da Silva, 
recusando no entanto tratar o assunto directamente com este. Mariano, partiu para casa de 
Albano da Silva a quem expôs a sua preocupação e, antes mesmo de referir o nome do visado, 
Albano da Silva voltou para ele a sua agenda onde havia escrito F.S.L. Era, segundo ele, a única 
pessoa que poderia, no momento, assumir tal cargo. Conseguido tal consenso, Eduardo Ribeiro e 
Mariano Garcia procuraram o dr. Salazar Leite para lhe fazer o pedido / convite, que este aceitou 
condicionando-o à aceitação de todos os dirigentes em exercício nos Seviços Centrais manterem a 
efectividade dos seus postos. A situação foi, então, exposta ao Escoteiros Chefe Geral, que se 
dispôs a convocar uma Conferência de Dirigentes, na qual participaram igualmente os antigos 
escoteiros da Fraternal. 

(Mariano Garcia - Textos) 

 

 

 
SP 349 abril 1974 
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Maio_3 – A Direcção através de Convocação assinada pelo Escoteiro Chefe Geral, António Tengarrinha 

Pires, marca extraordinariamente, uma Conferência de Dirigentes, para se reunir no dia 18 desse mês, 

pelas 21,00 horas, na sede dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, com a seguinte Ordem de trabalhos: 

          1. Análise da situação actual da Associação 

          2. Eleição do Presidente da Associação. 

 

 
  

 

 

Maio_5 - Inauguração do Grupo n.º 32 
Caldas de Vizela. 
 
(extinto - BO 7/84) 
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Maio_18 – O BO n.º 2/74, publica a seguinte Nota da Mesa da Conferência, relativa às decisões da 
Conferência de dirigentes: 

  

 

A Conferência Nacional de Dirigentes reuniu a 18 de maio e elegeu, por unanimidade, o dr. Fausto Salazar Leite, 
figura escotista só conhecida dos escoteiros mais velhos, que testemunharam o seu prestígio e competência de 
dirigente, bem como o seu amor ao Escotismo, apesar de estar fora do efectivo há já muitos anos e só recentemente 
ter regressado ao Continente, após longo período profissional em Angola.  

Com valiosa folha de serviços como dirigente, foi um dos principais obreiros da transformação operada na AEP em 
1932, quando da saída do Dr. Tovar de Lemos, substituído pelo Prof. Henrique de Barros, que veio dar à associação 
estruturas mais democráticas. Forçado a enfrentar novas opções profissionais, fixou-se em Angola e abandonou o 
Movimento em 1934 

Parece-nos, pois, oportuno incluir neste volume alguns documentos que atestam as qualidades que na época lhe 
eram conferidas. 
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SP n.º 349 maio 1974 

 

EVOCANDO FAUSTO SALAZAR LEITE 

Corriculum escotista em 1930 

 

Jornal “Escotismo” 1930 n.º 4 

 

1932_Janeiro – Na sequência da aprovação do novo Estatuto, realizaram-se diversas reuniões para dar 
cumprimento às resoluções da Conferência Nacional. Na reunião de 25 de Janeiro, estava presente uma 
carta do dr. Tovar de Lemos em que pedia a demissão do cargo de Comissário Nacional “por discordar de 
quanto se fez na Conferência de Dirigentes pela sua imutabilidade e inoportunidade”. 

A nova Comissão Executiva ficou presidida por Fausto Salazar Leite, tendo sido resolvido manter nas suas 
funções o secretário-geral, Albano da Silva e o comissário das Relações Internacionais, Sigvald Wiborg. 

Comissão Executiva 

Fausto Salazar Leite 
Presidente da Comissão 

Executiva 

 
Albano da Silva 
Secretário Geral 

 
Sigvald Wiborg. 

Comissário das Rel. 
Internacionais 

Foi ainda resolvido não prover o cargo de comissário nacional e convidar o dr. Sá Oliveira, comte. Álvaro 
Melo Machado, cap. Azinhais Mendes, Robert Moreton, dr. Gomes dos Santos e dr. Valentim Lourenço 
para tomarem parte nas sessões da direcção central. Mais tarde foram igualmente convidados o dr. João 
de Barros e o eng. Teixeira de Vasconcelos. 
 

Após esta remodelação a AEP entrou novamente num período de estabilidade, que deu lugar a um novo 
surto de progresso. 

A partir de então, ficaram definidos os órgãos dirigentes da AEP, que passaram a ser: Conferência de 
Dirigentes, constituída pelos grupos de escoteiros e representantes de instituições de antigos escoteiros 
para estudo e propaganda do Escotismo; Comissão Permanente da Conferência; Comissão Executiva. Ficou 
ainda de se promover a criação do Tribunal de Honra. 

Não fora a situação política e a consequente constituição da Mocidade Portuguesa (1936), o Escotismo 
teria alcançado em Portugal seguro desenvolvimento, tanto no âmbito da AEP, como do CNE e até, talvez, 
das Guias de Portugal. 
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Escotismo, n.º 1 –Janeiro de 1933 

 

 

 

 

 

 

Fausto Salazar Leite 

pelo traço de Humberto Martins 
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1932_Junho - Criação da Organização Escotista de Portugal 
Uma comissão constituída por dr. Dinis Curson e dr. Fausto Salazar 
Leite, pela AEP (à esquerda na foto), rev. Avelino Gonçalves e dr. 
Silva Passos, pelo CNS e dr. Braga Paixão, que presidia, designado 
pelo Ministério da Instrução Pública, produziu o documento que 
levou à criação da Organização Escotista de Portugal, aprovada 
pelo Decreto nº. 21434 de 29 de Junho de 1932, e publicado no 
Diário do Governo de 1 de Julho. 

 

 

 

 
 
 
 
1933_1934 (?) 
Da esquerda para a direita: 
Sentados: (1)..…; Franklin Oliveira; Luís Grau 
Tovar de Lemos; Aquiles Oeiras Melquíades; 
(5)..…; (6)…..; Rui Santos; (8)..…. 
De pé: (1)…..; (2)..…; (3)…..; Edmundo de 
Matos; José Rodrigues; (6)…; (7)…; (8)…; 
Fausto Salazar Leite; (10)..…; (11)..…. 

 

 
1934 – Visita de BP a Lisboa 

Fausto Salazar Leite na primeira fila é o primeiro de pé à direita da foto. 
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ESCOTISMO E NATUREZA 
O Estudo e Protecção da Natureza sempre fizeram parte doa objectivos do Escotismo, que desde a sua 

criação os tornou parte essencial na formação dos escoteiros, que fizeram disso uma bandeira do 

Movimento. Toda a história do Escotismo está, pois, intimamente ligada às preocupações com o meio 

ambiente e a sua defesa. 

Não surpreende, pois, que com o surgimento do livre associativismo em Portugal, os escoteiros, longe de 

sentirem o seu espaço invadido, mostrem a maior disponibilidade para acolher e cooperar com as 

associações que anunciam desenvolver tal propósito. 

 

 
SP 351 
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ESCOTISMO E LIBERDADE 
No contexto das alterações produzidas na imprensa portuguesa, após a abolição da Censura/ Exame Prévio, 

também Sempre Pronto celebrou a liberdade da palavra e a livre expressão do pensamento, riqueza maior 

de qualquer publicação que se preza. 

Sem perder o sentido da oportunidade da mensagem que traduzia os valores essenciais promovidos pelo 

Escotismo e com absoluto respeito pelas diferentes convicções políticas dos seus leitores, os principais 

redactores daquele Jornal Escotista, experimentaram o grato prazer de dar livre curso às suas ideias, sem as 

limitações que antes os obrigavam à autocensura ou ao risco da reprovação pelo lápis azul do exame 

prévio. 

Os textos que se seguem são bem o exemplo desse estado de espírito e da alegria de comunicar 

manifestada pelos seus autores.  

 

Artigo de Eduardo Ribeiro   
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CRONOLOGIA DA HISTÓRIA DE PORTUGAL 

Ano Evento(s) 

1974 

 Os confrontos ocorridos no norte de Moçambique, em Janeiro, justificam o 
lançamento do primeiro comunicado do Movimento dos Capitães, na defesa da 
democracia e de uma solução política para a "questão ultramarina". 

 16 de Março - Tentavia frustada de golpe militar contra a ditadura que ficou 
conhecida como o Levantamento das Caldas. 

 25 de Abril - Revolução dos Cravos em Portugal depõe a ditadura. Início da 3.ª 
República. A Junta de Salvação Nacionalassume a chefia do estado. 

 28 de Abril - Mário Soares regressa a Lisboa, vindo do exílio em França. 

 30 de Abril - Álvaro Chunhal regressa a Lisboa, vindo do exílio, da 
Checoslováquia. 

 15 de Maio - António de Spínola torna-se no 14º Presidente da República. O seu 
antecessor, Américo Tomás, tinha sido deposto a 25 de Abril. 

 7 de Setembro - assinados os Acordos de Lusaka, entre o governo português e 
a FRELIMO, que terminaram ao termo da Luta Armada de Libertação Nacional e 
levaram à independência de Moçambique. 

 10 de Setembro - Portugal reconhece a independência da Guiné-Bissau. 

 28 de Setembro - Tentativa de golpe de estado em Portugal. A esquerda 
aproveita para ocupar de forma decisiva os lugares chave do Estado. 

 30 de Setembro - O general Costa Gomes torna-se no 15º Presidente da 
República. 

 25 de Novembro - Assinatura, em Argel, entre Portugal e o MLSTP, de um acordo 
para a independência do respectivo arquipélago. 

 
  
 

SEGUE CAPITULO XI 
 

Junho 1974 a Julho 1978 
A presidência de Fausto Salazar Leite 
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