
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Caros irmãos escutas, 

 

 Vimos, apresentar-vos o 1.º Jamboree Lusófono, que terá lugar em Parque do Peão - Os 

Independentes, na cidade de Barretos, São Paulo, Brasil, entre os dias 15 e 21 de julho de 2018. 

 

O 1.º Jamboree Lusófono, decorrerá durante a realização do 7º Jamboree Nacional Escoteiro, 

promovido pela UEB- União dos Escoteiros do Brasil segundo o tema: "Explorando novos caminhos". 

 

 Esta nova oportunidade de vivência internacional foi aprovada pela CEL- Comunidade de 

Escutismo Lusófono, durante a sua última reunião, através de proposta apresentada pela FEP- 

Federação Escotista de Portugal. 

 

Entendemos que esta é uma oportunidade educativa de alto valor pedagógico e uma 

oportunidade ímpar de crescimento pessoal uma vez que: “O Escutismo é um autêntico espaço de 

crescimento e desenvolvimento de  crianças e jovens, uma verdadeira escola de democracia e de 

amizade sem fronteiras de qualquer natureza ‐ políticas, geográficas, religiosas, rácicas ou outras ‐, 

em suma, um bom instrumento de progresso do homem e por conseguinte, de povos e nações.  

 

A lusofonia está atualmente representada em todos os continentes, constituindo uma riqueza 

cultural que não deve ser descurada. Os países lusófonos mantêm relações privilegiadas entre si, 

havendo um conjunto de particularidades que contribuem para que esta continue a ser uma 

prioridade nacional para cada um dos países membros. 

 

Deste modo, é igualmente importante que as associações escutistas desenvolvam nos 

escuteiros a vontade de querer conhecer mais sobre a realidade histórica e escutista 

dos “países lusófonos” e de, assim, criarem ligações com escuteiros dessa rede, que também 

é sua.” 

 

Assim, os objetivos deste 1º Jamboree Lusófono são: 

 

- Tomada de consciência da existência de um escutismo lusófono; 

- Celebração e fortalecimento dos laços da fraternidade Lusófona; 
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- Oportunidade para a participação de jovens pioneiros numa atividade internacional que não 

o WSJ; 

- Oportunidade para vivenciarem a dimensão internacional do escutismo e conhecerem 

outras culturas sem enfrentarem a barreira linguística, que por vezes é um entrave em idades mais 

novas; 

- Partilha de diferentes métodos da aplicação dos diferentes programas educativos; 

 

O 1º Jamboree Lusófono está aberto à participação de escuteiros com idades compreendidas 

entre os 14 e os 18 anos (Pioneiros). 

 

O valor da inscrição no 1.º Jamboree Lusófono é de 195€, e deverá ser efetuada até 25 de 

março de 2018. Em breve, disponibilizaremos código de atividade no SIIE, para efetivação das 

inscrições. 

 

 Todas as informações sobre a atividade estão disponíveis no site da UEB- União dos 

Escoteiros do Brasil, aqui: 

 

Documentos para download: 

-Cartaz;  

-Boletim internacional; 

 

Envia as tuas dúvidas e sugestões para si@escutismo.pt 

 

 

 

 

Secretário Internacional 
Ricardo Matos 

http://jamboree.org.br/#home
http://internacional.cne-escutismo.pt/LinkClick.aspx?fileticket=Hdu4ArA02Zo%3d&tabid=2351
http://internacional.cne-escutismo.pt/LinkClick.aspx?fileticket=eOaw5IbMjoE%3d&tabid=2351

