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TERCEIRA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS 

ESCOTEIROS DO MAR 

 

Águas da Prata 

Em 12 de janeiro de 1944, o jornal 

O Dia de Curitiba publicava uma 

notícia sobre os escoteiros que se 

encontravam em Águas da Prata, 

no Estado de São Paulo, sob a che-

fia do Tenente Armando Nacarato.  

 

Um dos autores de nosso Boletim 

Histórico, Ernani Costa Straube, 

que participou como escoteiro da 

colônia de janeiro de 1944, escre-

ve sobre suas lembranças do even-

to: 

Colônia de férias em São Paulo, 
Santos e Poços de Caldas. 

 Entusiasmado com as ativi-

dades desenvolvidas no Escotismo 

tive conhecimento, em dezembro 

de 1943, da organização de uma 

excursão escoteira, denominada de 

Colônia de Férias ao Estado de São 

Paulo e Minas Gerais. 

 Imediatamente co-

muniquei à minha mãe o 

desejo de participar dessa 

atividade tendo recebido 

a autorização e o apoio. 

 Fiz a inscrição junto ao meu 

Chefe, Tenente João de Souza Reis, 

da Associação dos Escoteiros Gene-

ral Rondon, sediada no Edifício Bel-

vedere, do Alto de São Francisco. 

 Iniciei em seguida, os prepa-

12 de janeiro de 1944 – jornal O Dia. 

Colônia de Férias nas Águas da Prata 
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rativos juntando roupas, lanches, 

cobertor, mochila etc.  

 Na data marcada, dia 06 de 

janeiro de 1944, compareci na Esta-

ção Ferroviária da Rua Barão do Rio 

Branco, antes das 7 horas da ma-

nhã, hora da partida da composi-

ção, devidamente uniformizado e 

levando uma mochila com o neces-

sário para iniciar a jornada, contri-

buindo com a taxa de CR$ 50,00 

(cinquenta cruzeiros), valor estipula-

do para compor as diversas despe-

sas de viagem e estada.  

 Fora organizador e responsá-

vel pela excursão, o Chefe Armando 

Nacarato, que além de Tenente do 

Exército exercia o cargo de Comissá-

rio Técnico da Comissão Regional 

dos Escoteiros do Mar, acumulando 

com o da Federação dos Escoteiros 

do Paraná. 

 Embarcamos no trem de car-

reira, ocupando um vagão de 2ª 

classe com mais de cinquenta esco-

teiros de terra, da Associação Gene-

ral Rondon, do Círculo Militar, pio-

neiros, escoteiros e lobinhos do mar. 

da Comissão Regional de Curitiba, 

de Bandeirantes e de participantes 

adultos de diversas famílias dos es-

coteiros. 

 A composição ferroviária se 

arrastava, sem pressa, como era de 

seu propósito na época, nós senta-

dos em bancos de madeira, sem 

conforto, porém confraternizando 

com os demais, alimentando-me 

com o farnel que trouxera de casa, 

reforçado por sanduiches de morta-

dela oferecidos pelo chefe da dele-

gação. 

 Acompanhei o desenrolar do 

panorama da janela do trem e não 

via as horas passar. E a noite che-

gou... 

 Os companheiros se diverti-

am durante o sono dos demais pro-

piciando toda a sorte de brincadei-

ras, sem intuito de prejudicar. Para 

evitar esse constrangimento, manti-

ve-me desperto até que os demais, 

cansados se entregassem ao sono.  

 E assim se passou a noite em-

balado pelo deslocamento do trem. 

 Pela manhã, novamente fo-

ram distribuídos os esperados san-

duiches. 

 Chegamos na Estação da Luz 

em São Paulo, aproximadamente às 

10 horas da manhã, após mais de 

12 horas de viagem e nos dirigimos 
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 formados, ao local do acantona-

mento, no Liceu de Artes e Ofícios. 

Lá nos instalamos, estendendo os 

cobertores no chão e tomando ba-

nho de chuveiro de água fria.  

 Lembro que o local era sotur-

no, com corredores mal iluminados 

e escuros por ser prédio antigo. 

 Nesses dias que ficamos na 

capital de São Paulo, visitamos a 

cidade e nos extasiamos na visão 

dos prédios, inclusive do Martinelli, 

um dos mais altos do Brasil, compa-

rando com o nosso “arranha-céu”, 

com oito andares (Edifício Garcez); 

e ainda o Parque da Água Branca, 

Viaduto do Chá, Museu Ipiranga, 

Anhangabaú, Avenida São João etc.  

 Partimos via férrea no dia 8, 

na companhia dos Escoteiros do 

Mar Paulistas e na baldeação em 

São João da Boa Vista tivemos tem-

po para visitar a cidade em grupos, 

fomos ali confrontados com os ra-

pazes locais, pois caçoavam das 

nossas calças curtas do uniforme. 

Como estávamos em grupo nada 

aconteceu.  

 Seguimos para a Estância 

Hidromineral de Águas da Prata, 

“Rainha das Águas”, no dia 8, com 

muitas fontes de água mineral radi-

oativa, e bicarbonatada (alcalina), 

ficando acantonados no Grupo Es-

colar situado em frente da Estação 

Ferroviária e lá permanecemos por 

quatro dias, até 12. Frequentáva-

mos diariamente essas fontes e lá 

tomávamos a água.  

 Como eu acordava cedo, o 

Chefe Nacarato incumbiu-me de ir 

buscar o leite para o café da ma-

nhã, na fazenda nas imediações da 

cidade, deixando um recipiente me-

tálico e a respectiva quantia em 

dinheiro.  

 A minha distração era com-

parecer numa fabriqueta modesta 

onde, numa chapa metálica aqueci-

da era jogado o suco do milho e ver 

se transformar em biju (farinha de 

milho).  

 A cidade mantinha um carri-

nho puxado por bode o que era mo-

tivo de deleite da piazada.  

 A seguir no dia 12 partimos 

para a cidade mineira de Poços de 

Caldas, sempre via férrea e fomos 

acantonados no Grupo Escolar 

“David Campista”, permanecendo 

três dias, sendo recebidos na sede 

dos escoteiros locais e lá fomos re-
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cepcionados com um baile, se des-

tacando um Chefe Escoteiro, que 

sapateando imitava o resfolegar do 

trem. 

 Voltamos para a cidade de 

Águas da Prata permanecendo ou-

tros quatro dias, até 19, com a mes-

ma rotina e no mesmo local de 

acantonamento. 

 Transcorrida essa permanên-

cia retornamos a São Paulo, Capital, 

para prosseguirmos a excursão à 

cidade de Santos.  

 Observei atento e curioso o 

deslocamento do trem de crema-

lheira, quando descia o Monte Ser-

rat, da Serra do Mar, em direção à 

cidade de Santos, outro trem ao 

mesmo tempo subia para o planal-

to. 

 Ficamos dois dias nessa cida-

de visitando as praias de José Meni-

no, Praia do Gonzaga, Ponta da 

Praia, tomando banho de mar; e em 

seguida as cidades de Guarujá, São 

Vicente e Itanhaém, a segunda ci-

dade fundada no Brasil, em 1532, 

por Mem de Sá.  

 Na cidade de São Vicente o 

escoteiro da General Rondon, Alber-

to Valeixo, que portava uma câme-

ra fotográfica (Baby) foi impedido 

de fotografar a ponte pênsil metáli-

ca sendo alegado, na ocasião, que 

era por motivos estratégicos, pois 

estávamos em plena 2ª Guerra 

Mundial. 

  Durante o transcorrer da Co-

lônia contávamos com a presença 

do escoteiro do mar, Kit Abdala, que 

com seu humor espontâneo e con-

tagiante nos alegrava e fazia esque-

cer um pouco de casa. O Kit no futu-

ro se formaria no curso de Medicina 

e fora clinicar em Francisco Beltrão, 

onde continuava a alegrar a popu-

lação, com suas traquinagens. 

 Tivemos como acompanhan-

tes os familiares do Chefe Nacarato, 

esposa e dois filhos, lembro apenas 

do Silvio Nacarato, da mãe do Al-

berto Valeixo, além da mãe do Ed-

mundo Egg (Cecília). 

 Fazendo um “brain storming”  

recordo do nome de alguns partici-

pantes: o pioneiro Waldemar Buic-

ken, o “Gavião do Mar”, do Círculo 

Militar; Ivo e Renato Cachuba, Eloy 

e Renato Ordacoski, Durval Osvaldo 

Tomczak, Alberto Valeixo, Dercy 

Neo São Marcos, Ricardo Knesebek, 

Felix do Rego Almeida, Francisco 
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Lima de Macedo, todos do General 

Rondon; Antônio Ivanki, , Luiz Car-

los Valeixo, Cordiam Magnus Ma-

jewski, Flávio Horizonte da Costa, 

Acir Ribeiro de Campos, Sílvio Naca-

rato, Edmundo Egg Júnior e Hamil-

ton Egg, Kit Abdala, Vitor Hugo Pei-

xoto Neto, escoteiros do mar da 

Associação Almirante Tamandaré, 

do Chefe da Delegação Armando 

Nacarato, Chefe Jacira Maranhão, 

Comissária de Lobinhos da Federa-

ção e das Bandeirantes de Curitiba 

e a Bandeirante Aglael Morgens-

tern.  

 Retornamos à capital de São 

Paulo, até 26 de janeiro, e pela 

mesma via férrea chegamos à nos-

sa cidade de Curitiba, no dia 27, 

cansados, após vinte e um dias de 

Estação de Águas da Prata 

Anos 1940 

Em Águas da Prata, Ernani em primeiro 

plano e lavando panelas, no fundo Vitor 

Hugo Peixoto Neto, escoteiro não identi-

ficado e Kit Abdala 
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permanência, porém 

entusiasmados pelo 

desenrolar da excursão 

sem incidentes, da 

oportunidade de conhe-

cer outras cidades e 

poder confraternizar 

com outros escoteiros. 

 

Jornal O Dia de 25 de janeiro de 1944 
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Na foto em Poços de Caldas, em frente ao Grupo Escolar 

David Campista aparecem os irmãos Ordacoski, monitor 

Eloy (à direita) e Renato, e subindo a ladeira o escoteiro 

Ernani Straube (com mochila nas costas), todos do General 

Rondon. 

Carrinho tracionado por bode em Águas da Prata. 

No fundo, Ernani observando, ao lado de uma meni-

na. Abraçando os dois companheiros, Cordiam Mag-

nus Majewski, e na porta, a senhora Alberta Valeixo  
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Eloy Ordacoski, Ernani Straube, Alberto Valeixo, 

Ivo Cachuba, Durval Tomczak, Felix do Rego Al-

meida, Dercy Neo São Marcos; na frente, Renato 

Ordacoski, Renato Cachuba, Ricardo Kenesebek e 

Francisco Lima de Macedo, na praia em Santos.  

Grupo de excursionistas escoteiros, Chefe Nacarato 

e Bandeirantes em Guarujá, em janeiro de 1944. 

Circulado em azul, Ernani. 
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 TENTATIVA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA COLÔNIA DE FÉRIAS 

DE 1944 

 

 

Um dos autores deste Boletim, Ernani Costa Straube, que participou como 

escoteiro da Colônia de Férias de 1944, como escoteiro da Associação Gene-

ral Rondon, tentou identificar os participantes do evento. Como a foto não é 

muito nítida e a memória pode falhar, as identificações estão sujeitas as se-

rem retificadas por novas evidências. 

FOTO DOS ESCOTEIROS E BANDEIRANTES EM GUARUJÁ EM JANEIRO DE 1944 

NUMERADA 
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LISTA DOS ESCOTEIROS NUMERADOS NA FOTO EM GUARUJÁ JANEIRO 1944 

Nº NOME CARGO/SEÇÃO ASSOCIAÇÃO 

1 FELIX DO REGO ALMEIDA ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

2       

3 LUIZ CARLOS VALEIXO LOBINHO ALM.TAMANDARÉ 

4       

5       

6 SILVIO NACARATO ESCOTEIRO ALM. TAMANDARÉ 

7 RICARDO KENESEBEKE ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

8       

9       

10       

11 KIT ABDALA ESCOTEIRO ALM.TAMANDARÉ 

12 FRANCISCO NEIVA DE MACEDO ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

13       

14       

15 EDMUNDO EGG JÚNIOR ESCOTEIRO ALM.TAMANDARÉ 

16       

17       

18 WALDEMAR BUIKEN (GAVIÃO DO 
MAR) 

PIONEIRO CÍRCULO MILITAR 

19 IVO CACHUBA ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

20 ANTONIO IVANKI ESCOTEIRO ALM. TAMANDARÉ 

21       

22 ERNANI COSTA STRAUBE ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

23 RENATO CACHUBA ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

24 ELOY ORDACOSKI ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

25       

26       

27       

28 DERCY NEO SÃO MARCOS ESCOTEIRO MARECHAL RON-
DON 

29 FLÁVIO HORIZONTE DA COSTA ESCOTEIRO ALM. TAMANDARÉ 

30 ACIR RIBEIRO DE CAMPOS CHEFE ALM. TAMANDARÉ 
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Nº NOME CARGO/SEÇÃO ASSOCIAÇÃO 

31       

32 XXXX VALEIXO BANDEIRANTE   

33       

34 CORDIAM MAGNUS MAGESKI PIONEIRO ALM. TAMANDARÉ 

35 ARMANDO NACARATO COMISSÁRIO TÉC-
NICO 

FEDERAÇÃO E 
COM. ESC.DO MAR 

36   CHEFE ESC. MAR SANTOS 

37 ALBERTO VALEIXO ESCOTEIRO GENERAL RONDON 

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45 AGLAEL MORGENSTERN CHEFE BANDEIRANTE 

46       

47       

48       

49       

50       

51       

52       

53       

54       

55       

56       

57       

58 JACIRA MARANHÃO CHEFE BANDEIRAN-
TE/ COM.LOBINHOS 

FEDERAÇÃO ESC. 
PR E SC. 

59 MARIA DE FREITAS MORGENSTERN MÃE   

60       

61 ALBERTA ISOLDE JUDITH DEDO 
VALEIXO 

MÃE   

62       
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QUARTA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS ESCOTEIROS DO MAR 

15 de julho de 1944 – jornal O Dia, menciona que retornaram, no dia 3 de 

julho, os escoteiros que estiveram em Matinhos, na colônia de férias. 45 

escoteiros e 15 escoteiras, sob o comando do tenente Nacarato e da pro-

fessora Jacyra Maranhão. Acantonaram no prédio escolar por gentileza do 

dr. Antenor P. de Souza, diretor de Ensino do Paraná, e com o apoio do ge-

neral Heitor Borges, interventor Manoel Ribas, coronel Teodoreto Barbosa, 

bem como de algumas firmas do comércio da capital. 

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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