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Chegados ao momento em
que celebramos 50 anos de
vivência escutista do nosso
agrupamento, cumpre-nos
em primeiro lugar olhar
para trás. Relembrar como
numa sexta-feira em que se
celebrava Dom Bosco iniciámos um percurso escutista nos Salesianos do Estoril.
Um início com muitas peripécias, mas que permitiu
um percurso que celebra
agora 50 anos. Foram mais
de 2000 as crianças e jovens escuteiras que passaram pelo nosso agrupa-

mento, sempre seguindo o
ideal de Baden Powell,
apostando num crescimento integral dos jovens que
lhes permita tornarem-se
cidadãos ativos, apostando
na vivência na natureza, e
desafiando a irmos sempre
mais além.
Com o mote fazer hoje
melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, só
podemos procurar a excelência escutista e garantir
que as nossas crianças vivenciam o escutismo na sua
plenitude, fazem novos e
bons amigos e crescem

C ATARINA O LIVEIRA

como pessoas de valor que
respeitam a Lei e a Promessa ao longo de toda a
sua vida.
Olhando para o presente,
não poderíamos estar mais
orgulhosos de pertencer ao
Agrupamento 75 Estoril,
de ter a responsabilidade
que toda esta história nos
aporta e saber que continuamos a fazer um escutismo
de excelência, vivenciando
os princípios de BP e de
Dom Bosco, procurando
sempre ir mais longe como
família escutista que somos.
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É já uma tradição no Agrupamento a renovação da
imagem com a comemoração de datas marcantes. Foi
assim no trigésimo, quadragésimo e agora nos 50
anos.
O desafio foi lançado e
entre o reboliço entre atividades da seção e o final
de um importante marco
nos estudos, a família toda
entrou no desafio e com a
colaboração de todos, o
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projeto foi nascendo.

puzzle fazem o nosso 75,
A ideia do puzzle mostra evidenciando a ajuda e ligaque só se estivermos todos ção que deve haver entre
juntos é possível criar algo todas.
de extraordinário, já que
sozinhos ou sem trabalho
de equipa nada é possível.
O nosso 75 Estoril é constituído pelas quatro secções
e sem uma delas estaria
incompleto. Todas são
essenciais para o Agrupamento e estas 4 peças de
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“Fazer hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje”
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O escutismo para a “terra do gelo
e do fogo” começou em 1912 apenas com um grupo na capital da
Islândia mas rapidamente se espalhou por toda a ilha! Fazem parte
da organização mundial do escutismo, WOSM, desde 1924, sendo
que hoje em dia se chama Bandalag
Íslenskra Skáta ou BÍS, que significa comunidade de escuteiros da
Islândia (Bandalag = comunidade,
Íslenskra = Islândia e Skáta =
escuteiro).
Actualmente, existem cerca de
3500 escuteiros entre os 9 e os 25
anos! O seu uniforme contém uma
camisa azul clara, lenços de diferentes cores consoante as idades e
o resto do uniforme depende de
distrito para distrito. No primeiro
dia de verão, os vários distritos
reúnem-se para uma missa de celebração em Reykjavik.
Alguns dos Rover Scouts, escutei-
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ros entre os 19 e 25 anos de idade,
recebem treinos específicos para
salvamento e resgate na neve e no
gelo, prestando um serviço à comunidade local e a todos os que
visitam este país nos meses onde as
temperaturas médias são sempre
negativas!
Como vemos, muito teremos a
aprender com esta associação de
escuteiros tão diferente mas com
valores e ideais tão iguais aos nossos!
Boa caça,

A MBIENTE
S USTENTABIL IDADE

Este novo ano escutista, marcado
pela comemoração dos 50 anos do
nosso Agrupamento, culminará
com um acampamento num dos
países mais sustentáveis do mundo
– a Islândia.
Será, pois, este o momento ideal
para trabalharmos a temática da
sustentabilidade.
Durante este ano iremos jogar,
aprender e também mudar alguns
hábitos relacionados por exemplo
com a redução de uso de garrafas
de plástico e com uma melhor
eficiência na separação de lixo,
contribuindo assim para a diminuição do nosso impacto ambiental no
planeta (pegada ecológica).
Conhecer e participar na concretização de alguns dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
assumidos por 193 países das Na-
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ções Unidas será também um desafio importante que teremos pela
frente. Divididos em áreas conhecidas pelos 5Ps – Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parceria estes objetivos vão fazer-nos descobrir como podemos agir no nosso dia-a-dia e na vivência no nosso
Agrupamento, para que, em 2030,
o mundo seja um melhor lugar.
Muito há a fazer, mas com o empenho de todos podemos fazer do
75 Estoril um exemplo de cidadania e respeito pelo ambiente.

