1. O QUÊ
Iniciativa que visa, através da escrita, estimular o intercâmbio entre escuteiros que partilham a língua
portuguesa. Como primeira experiência procurar‐se‐á explorar um elo de ligação entre os escuteiros dos países
de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Brasil, Cabo‐Verde, Guiné‐Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe, Timor).
2. QUEM
Dirigido aos Agrupamentos das associações que possam estar interessados.
2.1 PERFIL
Escuteiro/bando/patrulha/equipa/agrupamento com vontade de partilhar as suas actividades e conhecer outras
realidades culturais. A iniciativa é especialmente encorajada para membros das secções mais novas
(lobitos/exploradores)
3. COMO
A concretização da iniciativa consiste no estabelecimento regular de troca de correspondência. Cada
elemento/escuteiro pode ter um correspondente e partilharem as cartas um vez por mês por exemplo,
fomentando a correspondência “tradicional” e não através de email.
As cartas podem ser escritas individualmente ou em grupo.
O tema das cartas não tem necessariamente de ser escutista.
Pode servir como apoio a desenvolvimento das actividades desenvolvidas localmente (sendo o conteúdo das
cartas fonte de inspiração)
3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO
‐ Divulgar o programa em todos os agrupamentos
‐ Criar uma bolsa de interessados em cada país. Os escuteiros interessados poderão inscrever‐se através do
email: internaciona@cne‐escutismo.pt
‐ As cartas enviadas e recebidas podem ser pontualmente publicadas, na Flor‐de‐Lis ou no site, os interessados
devem digitalizar a carta e enviar para o seguinte email: internaciona@cne‐escutismo.pt
‐ Avaliação anual a ser preenchida por todos os participantes de forma a avaliar o sucesso/funcionamento da
iniciativa
4. QUANDO
Não tem prazos, nem duração definida, mas os correspondentes devem responsabilizar‐se em responder num
prazo máximo de três semanas, de forma a não deixar morrer a corrente, sempre que já não estiverem
interessados devem encontrar outro correspondente substituto ou comunicar ao correspondente.
5. PORQUÊ
Uma forma de estimular o espírito internacional, abrir portas sem sair de casa. Utilizar a carta como veículo de
comunicação, estimulando uma forma de comunicação mais expressiva e pessoal.
6. DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA
Conceito da carta: As cartas têm alma, o papel tem uma rugosidade, carácter, cor, a escrita é expressiva e revela
um pouco mais sobre quem escreveu, podem ser decoradas, ilustradas, aperfeiçoadas, podem levar tesouros
alegrias, transportam cheiros, pequenas especiarias, grãos de areia, fotografias, ganham vida quando são
escritas, sorriem para quem as lê e renascem para quem as responde.

