
 

 

 
 
            
 
                 Circular nº6-1-41 

                   de 
             21 de Abril 

De: Junta Central 
Para: Juntas Regionais, Juntas de Núcleo  
          e Agrupamentos  
 

Assunto: A mais bela bandeira humana 
               do mundo 

 

  
 
 
 

 

Caros Irmãos Escutas 
 

O Corpo Nacional de Escutas foi convidado a associar-se a uma iniciativa, no âmbito 

do apoio à Selecção Nacional no Campeonato do Mundo de Futebol. 
 

Esta iniciativa apresentada em pormenor no texto em anexo do Banco Espírito 

Santo, pretende construir a mais bela bandeira humana do mundo – a Bandeira 

Portuguesa - unicamente com mulheres.  
 

A iniciativa destina-se a todos os Escuteiros (ver programa em anexo), mas 

especialmente a todas as Pioneiras/Marinheiras, Caminheiras/Companheiras e 

Dirigentes que queiram participar na construção da bandeira. 
 

Uma vez que a organização irá disponibilizar meios de transporte, será necessário 

enviar  a  respectiva  ficha  de inscrição (em anexo)  até  ao  dia  10  de Maio, para o  

e-mail indicado e com conhecimento à respectiva Junta Regional. 
 

Para mais esclarecimentos poderão contactar a Srª Dª Ana Valoroso, da empresa 

“Parceiros de Comunicação”, através do telefone 218922850. 
 

Sem mais de momento, ficamos 
 

Sempre Alerta para Servir 

 
Luís Lidington 
Chefe Nacional 



 

 

 
 

Vamos apoiar a selecção nacional de futebol 
 

Dia 20 de Maio no Estádio Nacional 
vamos construir a Mais Bela Bandeira Humana do Mundo 

 
 
O Campeonato do Mundo de Futebol está quase a começar! 
Vamos apoiar a Selecção Nacional na caminhada para o título! 
 
A Federação Portuguesa de Futebol e o Banco Espírito Santo, no âmbito da campanha de 
Apoio à Selecção Portuguesa durante o campeonato do mundo de Futebol, está a preparar a 
criação da Mais Bela Bandeira Humana do Mundo que irá decorrer no próximo dia 20 de Maio, 
no Estádio Nacional, em Oeiras (Jamor). 
 
Para além do apoio incondicional à Selecção Nacional, esta acção tem ainda outro objectivo: o 
de criar a Maior Bandeira Humana do Mundo unicamente com mulheres. Esse é aliás o motivo 
pelo qual esta quer também ser a Mais Bela Bandeira Humana do Mundo.  
 
É uma oportunidade única de participarmos num momento inesquecível de união em volta de 
um desígnio nacional: o do sucesso que a Selecção Nacional venha a obter em terras 
germânicas. 
 
Os jogadores da selecção vão também marcar presença no Estádio Nacional para sentirem o 
apoio das portuguesas e dos portugueses durante este dia de festa no Estádio Nacional e para 
darem uma força especial aos milhares de portuguesas que irão participar na construção da 
Bandeira Nacional. 
 
A organização irá colocar transportes para o Estádio Nacional à disposição de todos os que 
queiram participar no evento e, para que todas as participantes na Bandeira Humana possam 
recordar para sempre este momento de união, ser-lhes-á entregue um brinde surpresa 
comemorativo do evento. Será distribuída água mineral a todas as participante e vai haver um 
espaço reservado para quem quiser trazer lanche ou piquenique para o Estádio Nacional.  
 
Num ambiente de verdadeira festa, o evento terá início às 11h00 do dia 20 de Maio com a 
recepção dos participantes e familiares no Átrio do Estádio Nacional. As portas do Estádio só 
irão abrir às 13h00, mas, até lá vai haver muita animação: Chutódromo, Baliza Insuflável, Touro 
Mecânico, Pinta Caras, Homens com Andas e música, muita música. Pela primeira vez, os 
The Gift vão fazer um espectáculo com músicas em português e ainda Dulce Pontes, 
Cátia Guerreiro, Sara Tavares e Mafalda Arnauth.  
 
 
Não te esqueças... Marca presença no Estádio Nacional a partir das 11h00 e vem divertir-
te nas diversas acções que estão a Organização deste evento está a preparar.  
 
Vamos fazer história em Portugal. Vamos construir a mais Bela Bandeira do Mundo. 
Todos juntos, em nome da participação portuguesa no Mundial da Alemanha de Futebol, 
vamos fazer a maior bandeira feminina do Mundo. Contamos contigo! 
 
 
Para qualquer esclarecimento por favor, contactem: 
Ana Valoroso 
Parceiros de Comunicação 
Tel – 21 892 28 50 
E-mail – ana.valoroso@parceirosdecomunicacao.pt  
 
 
  



 

                      

                       A Mais Bela Bandeira do Mundo 
 
 

 

 

Região:                                                      Núcleo: 

Agrupamento: 

Total de participantes:  

Total de Pioneiras/Marinheiras, Caminheiras/Companheiras e Dirigentes: 

Responsável pela actividade:  

Telemóvel:                                      E-mail:  

Necessitam de transporte para o Estádio Nacional:  Sim           Não    

Se sim, a partir de que localidade?  

 

Assinatura do Responsável:  

 

Enviar até ao dia 10 de Maio para ana.valoroso@parceirosdecomunicacao.pt  

com conhecimento à respectiva Junta Regional. 

 

mailto:ana.valoroso@parceirosdecomunicacao.pt

