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COLONIAS DE FÉRIAS DOS ESCOTEIROS DO MAR
A organização de Colônias de Férias no Paraná, durante um período da década de 1940, iniciando
em 1943, deve-se ao Tenente Armando Nacarato, que era o Comissário Regional da Comissão Regional de Escoteiros do Mar do Paraná e, simultaneamente, Comissário
Técnico Regional da Federação de
Escoteiros do Paraná e Santa Catarina.
Armando Nacarato era um experiente chefe escoteiro do mar de
São Paulo, que foi transferido para
servir no Quartel General da 5ª
Região Militar em 1942, em Curitiba. Na época da transferência o
Tenente Nacarato era o Comissário
Regional da Comissão Regional do
Mar de São Paulo. Em São Paulo,
Nacarato organizou diversas Colônias de Férias dos Escoteiros do
Mar, que ocorriam como o nome
indica, nas férias escolares. Em
janeiro de 1941 Nacarato havia
organizado uma excursão ao Paraná, no mesmo estilo das colônias
de férias que organizaria posteriormente no estado. Uma das primeiras providências de Nacarato, no

Paraná, foi fundar a Comissão Regional de Escoteiros do Mar, filiada
à Federação Brasileira de Escoteiros do Mar, em 4 de setembro de
1942. Poucos meses depois de sua
vinda para Curitiba e da fundação
da Comissão Regional de Escoteiros do Mar, Nacarato promove em
janeiro de 1943 a primeira Colônia
de Férias organizada pelos escoteiros do mar no Paraná, que ocorreria em fevereiro de 1943.

PRIMEIRA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS
ESCOTEIROS DO MAR

A primeira colônia de férias organizada pelos escoteiros do mar no
Paraná teve como destino o estado
de São Paulo.
O jornal “O DIA” de 20 de janeiro
de 1943 noticia, entre outros assuntos, que estavam animados os
preparativos para a “viagem de
estudos” que a Comissão Regional
realizaria em fevereiro para a capital do estado de São Paulo. Da nota publicada no jornal, verifica-se
que o escotismo do mar em Curitiba já estava em plena atividade: 4
patrulhas são mencionadas como
tendo participado de um concurso
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realizado no domingo 17 de janeiro. No domingo seguinte, 24 de
janeiro, seria realizada uma excursão às “grutas do Itaperussú”.
No dia 28 de janeiro de 1943 a notícia publicada no mesmo jornal
(“O DIA”), informa que a caravana
da Comissão Regional do Mar seguiria no sábado 30 de janeiro, em
vagão especial, ligado ao trem de
carreira, para São Paulo. O programa de atividades mencionado seria
de visitas a estabelecimentos fabris, escolas, monumentos e uma
atividade marinheira na represa de
Santo Amaro1. Haveria também
uma visita a Santos. Os escoteiros
ficariam alojados na sede da Comissão Regional de Escoteiros do
Mar de São Paulo, à rua Bororós,
81.

Jornal “O DIA” de 20
de janeiro de 1943
Nota 1-A Comissão Regional dos Escoteiros do Mar de São Paulo possuía uma
base de atividades na Represa de Santo
Amaro.
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Jornal “O DIA” de 28 de janeiro de
1943

Jornal “O DIA” de 10 de fevereiro de
1943 publica uma notícia oficial da
Comissão Regional dos Escoteiros do
Mar do Paraná, transcrita na página
seguinte.
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Edifício Martinelli em São Paulo na década de
1930 e atualmente
ESCOTISMO
Federação Brasileira dos Escoteiros do Mar
Comissão Regional do Paraná
VIAGEM A SÃO PAULO
Da Capital do Estado de São Paulo, onde se encontram os Escoteiros do
Mar do Paraná, recebemos comunicação de que a viagem foi efetuada
com o mais completo êxito, estando os escoteiros acantonados na sede
dos Escoteiros do Mar de São Paulo, à Rua Bororós, 812.
Os escoteiros paranaenses que foram recebidos na Sorocabana 3 por numeroso grupo de escoteiros paulistas e famílias, estão todos gozando a
mais completa saúde e visitando estabelecimentos industriais e científicos.
Entre as visitas realizadas destacam-se: Estádio do Pacaembú, Cia. Antártica, Usina Vigor, Butantan, Museu do Ipiranga, Corporação de Bombeiros, Clube Regatas Tietê, Túneis, Viadutos, Exposição do Estado Novo 4,
bem como apreciaram São Paulo do mirante do prédio Martinelli5.
Após a visita à Cia. Antártica, esta ofertou aos escoteiros uma vasta mesa
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de doces, salgados e refrescos e a Usina Vigor fez larga distribuição de leite, em ambas a Cias. Num improviso agradeceu a gentileza o Ten. Nacarato, chefe da delegação paranaense, respondendo os gerentes das empresas. O Clube de Regatas Tietê franqueou a piscina aos escoteiros bem como as demais dependências.
Ainda esta semana a caravana seguira para Santos.
O estado de saúde de todos é ótimo e o regresso dar-se-á no próximo dia 9
do corrente devendo chegar a esta Capital no dia 10 em vagão especial
ligado ao trem de carreira.
Estão sendo preparadas grandes festividades para a recepção de nossos
rapazes na gare, sendo para tal convidadas as famílias dos “viajantes”,
assim como os demais escoteiros de Curitiba.

Nota 2-Rua Bororós, 81 era também o endereço da Associação de Escoteiros do
Mar Tamanduatey, que havia sido chefiada por Armando Nacarato em São Paulo

Nota 3-Sorocabana era o nome da estação final desta linha férrea que se conectava com a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, no centro de São Paulo. Depois
de 1951 foi denominada de Estação Júlio Prestes.

Nota 4-A Exposição do Estado Novo em São Paulo foi inaugurada em 1941, no
Parque da Água Branca, em comemoração ao governo de Getúlio Vargas e aos
três anos do governo do interventor Ademar de Barros.

Nota 5-O prédio Martinelli era na época o prédio mais alto de São Paulo e do
Brasil.
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A ponte num cartão postal da década de 1940

O jornal Correio Paulistano, de
10 de fevereiro de 1943, noticia
o regresso de escoteiros do mar
do Paraná, informando que havia sido visitada a cidade de Santos, na qual os escoteiros permaneceram por três dias em
visitas aos seus “pontos principais, tais como: Ponte Pênsil,
instalações do Porto Guarujá,
etc.”
Jornal Correio Paulistano de
10 de fevereiro de 1943
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Foto retirada do Livro de Atas do Clã
Guaianases
SEGUNDA COLÔNIA DE FÉRIAS
Para junho de 1943, uma colônia de
férias no litoral do Paraná foi anunciada no jornal “O DIA” de 01 de
maio de 1943 como uma colônia de
férias de inverno. Seria realizada em
uma das praias do Paraná.
A escolha foi a Ilha do Mel e o jornal “O DIA” de 17 de junho de 1943
noticia que 50 escoteiros partiriam
no dia 19 para o litoral. A data da
partida é confirmada no livro de
atas do “Clã Guaianases” da Associ-

ação do Círculo Militar, que num
trecho, assim descreve a experiência:

“Desembarcamos na Ilha do
Mel e nos encaminhamos
para a Fortaleza, onde tomamos um reforçado Móca.
Dormimos, sonhamos, etc. e
foi assim; dormindo, sonhando, acordando, comendo, dançando, nadando,
aventurando, que transcor-
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reram aqueles relampagueantes e deliciosos 10 dias.
Destaco a fogueira de São
João, por nós realizada,
para gaudio dos atuais habitantes dessa ilha das flores, amores, beldades, que
tudo tinha menos “mel”.
Excursões ao Farol, às Encantadas, Mar de Dentro,
Pedra da Baleia. Exercícios
de Tiro, no forte, idem de
holofotes, anti-5ª coluna,
etc. O luar, ah! O luar. Miami não bate tal beleza. ....
A Ata é assinada pelo
“Guará do Brasil” que era
pioneiro e chefe da Associação do Círculo Militar Antonio Darclê Ribeiro.
Em 30 de junho de 1943, o jornal
“O DIA” de Curitiba informa, de
maneira menos poética, sobre a
primeira colônia de férias dos escoteiros do mar no litoral do Paraná:
Vem alcançando completo
êxito a colônia de férias de
junho, que a Comissão Regional de Escoteiros do Mar do
Paraná está realizando na
Ilha do Mel, da qual, gentil-

mente convidados tomam
parte escoteiros de terra da
Associação do Círculo Militar,
Escolar e Escoteiras. Os escoteiros que se acham acantonadas no Clube Balneário,
por gentileza do Capitão Osman Moura, comandante do
9º B.I.A.C.6 gozam de perfeita
saúde.
A chefia da Colônia agradece
aos snrs. Manoel Ribas, Coronel Teodureto Barbosa, Cmt.
Mario Afonso Monteiro, Capitão Osman Moura, W. Glaser e Cia., Emilio Romani e
Cia, Irmão Jacob B. Meiju e
Cia., Hauer e Cia., Irmãos
Leão, proprietários do Café
Marumby, Alvorada, Casa
Metal, da Indústria Química
Iguassú, a colaboração eficiente em pról da realização
da 1ª Colonia de Férias de
Escoteiros, realizada no Paraná. O regresso dos Escoteiros
dar-se-á no dia 30, em carro
ligado ao trem da tarde.
6-9ª Bateria Independente de Artilharia de Costa, criada em 1942 e
sediada no Forte de Paranaguá, na
Ilha do Mel
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Hotel Balneário na década de 1930

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.
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