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Este evento em junho de 1939
teve a presença do Presidente
da República Sr. Getúlio Vargas e foi realizado na Quinta da
Boa Vista.
Lembrando que neste período o
Rio de Janeiro era a capital do
Brasil.
Quando
o
ouro foi encontrado em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, Salvador perdeu o posto de porto
mais importante. Desta maneira, a sede do governo é transferida para o Rio de Janeiro em
1763, com o intuito de fiscalizar as regiões de mineração durante o ciclo do ouro, e ali permaneceu até 1960, quando da
inauguração de Brasília.

Neste evento participaram
4.000 escoteiros de vários locais do Brasil (ES, PA, PE,
MG, RJ, RS, SC E PR).

Os escoteiros vindos do Paraná
e Santa Catarina foram de trem
até São Paulo e depois para o
Rio de Janeiro.

A 1ª Composição era composta por:
Tropas Bandeirantes: Círculo Militar, Evangélicos,
Escolares, Jahn, Antonina, Piraquara e Paranaguá, Mercês e Escoteiros do Ar.
Pioneiros, Escoteiros e Lobinhos: Círculo Militar,
Evangélicos (Grupo a
quem Nelson Hey pertencia), Escolares, Jahn,
Piraquara e Paranaguá;
Chefe
da
Composição
NEWTON
GUIMARÃES e
Subchefe: Chefe João Reis;
As tropas de Antonina, Paranaguá e Piraquara.
Nelci Hey

A delegação foi chefiada pelo
Tenente Janary e o Chefe da
Composição, de quem meu pai
Nelson Hey lembra, era Newton
Guimarães.
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Relato pessoal de Nelson Hey:
“Chegamos no dia 16 em São Paulo. Um detalhe que lembro bem é que
marchamos por São Paulo por uns 2 km até chegar próximo a outra estação onde pegaríamos o trem com destino ao RJ. No local, em Imigrantes,
ficamos acantonados por uma noite. Partindo de trem para o Rio no dia
17.
O evento foi na Quinta da Boa Vista e nosso acampamento era em um
morro que ficava entre o Museu Imperial do Rio de Janeiro (que fomos
conhecer) e o Zoológico. Nos arrumamos e nos organizamos todos pois
receberíamos a presença do Presidente da República. Com grata satisfação tenho a dizer que o Presidente olhou para mim e disse: “Como vai,
alemãozinho do Paraná?” Este foi um momento de grande impacto e
significado em minha vida de escoteiro.
Um de nossos supervisores era o Dr. Daniel Egg, médico e Diretor do
Hospital Evangélico, lembro que com muito privilégio, ele me escolheu
para passear de carro conversível, (pela primeira vez na vida vi um carro
conversível e até andei nele) pelo Rio de Janeiro com a sua irmã, Estelinha Egg, cantora famosa da Rádio Nacional. Para um menino de 13 anos
foi o melhor momento e com certeza o mais marcante desta viagem.
Retornamos de navio, denominado “Pará, um navio a vapor. O navio fez
uma parada em Santos, depois, nós do Paraná, desembarcamos em Paranaguá, o navio continuou mais para o Sul, até o Rio Grande do Sul, para deixar os outros escoteiros de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
Tenho alguns momentos deste evento gravados até hoje na memória,
por terem tido um significado maravilhoso em minha vida de menino.”
Curitiba, 12 de outubro de 2021.
Nelson Hey, 95 anos
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Figura 1- o navio Pará do Lloyd Brasileiro

Figura 2- o navio Pará atracado no porto de Paranaguá no retorno
dos escoteiros em 1939
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Filme que foi projetado no evento e infelizmente não foi possível recuperar as imagens, junto a Cinemateca Brasileira.
http://cinemateca.org.br/filmografia-brasileira/
ACAMPAMENTO ESCOTEIRO - (1939)
ACAMPAMENTO ESCOTEIRO
Outras remetências de título
ACAMPAMENTO DE ESCOTEIROS
Categorias
Curta-metragem / Silencioso / Não ficção
Material original
16mm, BP, 7min7seg, 85m, 24q
Data e local de produção
Ano: 1939
País: BR
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: DF
Sinopse
Acampamento de escoteiros. Meninos em exercícios físicos, tomam chá mate em bomba, hasteiam a
bandeira nacional, tomam café, lavam roupas, realizam exercícios de sinalização com bandeiras, enviam mensagens por telégrafo, se alimentam, desmontam barracas, levantam acampamento e partem
organizados em fila.
Gênero
Documentário

Dados de produção
Companhia(s) produtora(s): INCE - Instituto Nacional de Cinema Educativo
Companhia(s) distribuidora(s): INCE - Instituto Nacional de Cinema Educativo
Direção: Mauro, Humberto
Direção de fotografia: Mello, Ruy Guedes de

Se você se interessa pela história do escotismo e tem algo a colaborar
com o esforço de recuperação da memória do escotismo paranaense, ou
conhece alguém que se interessa, escreva para o e-mail
historia@escoteirospr.org.br.
Pesquisa e Produção: João Alberto Bordignon e Ernani Costa Straube
Revisão: Fernando Gerlach
Revisão da diagramação: Lucia Antkiewicz

Escoteiros do Brasil - Região do Paraná
Rua Ermelino de Leão, 492 - São Francisco
CEP 80410-230 - Curitiba - PR
(41) 3323-1031
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