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Do jornal “Última Hora”, editado em Curitiba em 26 de setembro de
1944, referindo-se ao acampamento dos escoteiros paranaenses e homenagem ao General Heitor Borges:

O General depois Marechal Heitor Augusto Borges,
na foto como coronel.
O general Borges, que dava nome ao campo, era o
Comandante da 5ª Região Militar, com sede em Curitiba, onde já havia servido como tenente e também
como coronel. Havia sido eleito presidente da Federação dos Escoteiros do Paraná e Santa Catarina, em
novembro de 1943, e presidente da União dos Escoteiros do Brasil– UEB (em março de 1944), com sede
no Rio de Janeiro.

Uma outra reportagem foi escrita por um escoteiro (este autor) e registrada no Caderno de Patrulha:

Como menciona o artigo do jornal “Última Hora”, o campo ficava “no
local aonde funcionava a antiga Sociedade de Tiro ao Alvo”, que havia
sido “nacionalizada” por ser uma sociedade alemã e o Brasil estar em
guerra com aquela nação. Este local foi posteriormente devolvido à
sociedade e é hoje a sede Mercês do Clube Curitibano à Rua Jacarezinho, 1303 – Mercês – Curitiba.

“Dias 23 e 24 de agosto de 1944. Acampamento e inauguração do
Campo Escola Gal. Heitor Borges.
Hoje, os escoteiros de todas as patrulhas reuniram-se as 2,30 horas
para tomarem parte no 1º acampamento de todas as Associações de
Curitiba, nas Mercês.
Saímos da sede (que ficava no Edifício Belvedere, no Alto do São
Francisco) às 15 horas do dia 23 e chegamos ao local do acampamento às 16 horas da tarde. Logo à nossa chegada foi hasteada a
bandeira nacional, indispensável a um acampamento escoteiro.”

Foto do Belvedere, no alto do
São Francisco, que era a sede
da Federação dos Escoteiros do
Paraná e Santa Catarina.

“Falou neste momento o dirigente do acampamento, chefe Nacarato (Armando), chefe da Associação de Escoteiros Tamandaré do Mar. Depois destas
palavras fomos arrumar o acampamento da melhor forma possível. A bandeira
da Associação foi hasteada num pinheiro que se erguia majestosamente e
honroso de ter ao leu lado uma esvoaçante e bela bandeira. Hasteou a bandeira o monitor da patrulha da Águia, Eloy Ordacowski.
Depois de tudo pronto tivemos tempo livre e às 20 horas houve um pequeno
baile acompanhado por um “jaz banda” composto de uma vitrola.
Às 21 horas foi-nos servido um chá com pães. Momentos depois todos dormiam nos seus berços compostos de terra.
Da manhã do dia 24, depois de fazermos a nossa higiene individual foi servido
um ótimo café feito pelos soldados da 5ª R.M.
Depois do café arrumamos e cercamos melhor o acampamento, pois hoje é o
dia em que várias autoridades devem comparecer à inauguração do 3º Campo
Escola do Brasil que foi em Curitiba.
Ás 8h45 foi hasteada o nosso pavilhão da Associação “Gal. Rondon”, no qual
os escoteiros prestaram as honras que lhe são devidas. Foi hasteada pelo
monitor da patrulha do cão, Durval Tomczak.
Às 9h25 chegaram todas as autoridades que foram convidadas. Entre elas
destacavam-se: General Heitor A. Borges, Escoteiro nº 1 do Brasil, Interventor
Manoel Ribas, dr. Alexandre Beltrão, prefeito de Curitiba, Dr. Antenor P. dos
Santos, Diretor da Educação e outros.
O Sr. Manoel Ribas hasteou o pavilhão nacional ao som do hino nacional, com
a devida introdução, cantada por nós.
O Sr. Alexandre Beltrão retirou o tecido que cobria a placa de inauguração. A
placa continha os seguintes dizeres: “Escoteiros do Paraná – Campo escola
“Gal. Heitor Borges”.
Após a inauguração foram realizados vários jogos escoteiros e esportivos.

Ao meio-dia foi servido o almoço oferecido pelo Gal. Heitor Borges. À
tarde tudo correu normalmente.
Às 4,20 foi arriada a bandeira da Associação, por mim.
Às 4,30 o acampamento estava desmontado e tal como encontramos.

Momentos depois de arriada a bandeira nacional partimos alegre para a sede
e depois para casa.
Compareceram da Patrulha do Tapir, os seguintes escoteiros: Ernani, Cecílio
do Rego Almeida, Ricardo Knesebek, Juarez Borges e Waldir Hack.”

Extraído do Caderno da Patrulha Tapir, redigido pelo Monitor Ernani Costa Straube (com 15 anos na data do evento).

1Edison Guiraud
2Haroldo Frenzel
3Edmundo Egg
4Waldemar Buecken - Gavião do Mar(Pioneiro)
5Kitt Abdala
6Gilberto Borges
7Ernani Straube
8Lincoln José Hey
9Cecílio do Rego Almeida
10Bandeirantes
11Escoteiros do Asilo São Luiz
12Escoteiros da Associação de Escoteiros do Mar
13Acyr Ribeiro de Campos (ex- membro da Assoc. Ricardo
Kirk e depois da Assoc. Esc. do Mar Tamandaré)

Estavam presentes no local do Campo Escola as seguintes Associações (antigo nome de Grupo Escoteiro):
Associação de Escoteiros do Mar – Almirante Tamandaré –
Chefiada pelo Tenente Armando Nacarato (Na época era o Comissário
Técnico da Federação de Escoteiros do Paraná e Santa Catarina. Em
1950 foi o primeiro Comissário Regional de São Paulo).
Associação de Escoteiros do Círculo Militar – Chefiada pelo
Tenente Nelson Sofiatti.

Temos ainda muitas lacunas na história dos primeiros tempos do Escotismo no
Paraná e da Região do Paraná. A Região agradece qualquer informação sobre
pessoas ou eventos que puder ser compartilhada.

Associação de Escoteiros General Rondon – Chefiada pelo
Tenente João Reis.

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.

Associação das Bandeirantes – Chefiada pela Srta. Jacira
Maranhão.
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Associação de Escoteiros Heitor Borges – do Portão – Chefiada pelo Sargento Antonio Bernardino Cruz.
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Associação de Escoteiros do Asilo São Luiz – Chefiada pela
Professora Eulália Marchand (os meninos que aparecem na foto com o
uniforme do asilo são do movimento escoteiro).
Na mesma edição do jornal “Última Hora”, de 26 de setembro de 1944,
já mencionada, também são publicadas três fotos relativas ao evento.

Na primeira foto, o primeiro à esquerda é Alceu Nascimento, escoteiro
da Associação do Círculo Militar, que foi posteriormente oficial da Polícia Militar e Comissário de Pioneiros na diretoria provisória da Região
do Paraná de 1950. O segundo, da esquerda para a direita é Arnaldo
Caron de Macedo, escoteiro da Associação General Rondon.
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