
Olá Exploradores, Moços e Dirigentes da II
secção,

Escuteiros Internacionais

Esta é a edição 6 do Ecos de Coragem - na tua Gazeta de Ombú - Especial
Escuteiros Internacionais. Preparada pela equipa internacional

Sabiam que neste ACANAC terão uma experiência internacional? Pois é!
Alguns de vocês já sabem que vão, inclusivamente, partilhar campo com
algumas nacionalidades que não a nossa. 
Queremos acolhê-los como irmãos escuteiros e despertar o vosso interesse em
conhecer melhor as suas culturas. 
Não será apenas a língua que nos distingue, aliás, alguns até falam português
como nós. Alguns hábitos e costumes que poderão observar nesta atividade
são diferentes dos nossos. Então vamos conhecê-los:

 



15 Escuteiros do Mónaco

Mais pequeno que o Central Park, é a 2.ª nação mais pequena do mundo!
Falam francês, estão rodeados por França e a maior parte dos seus habitantes
são franceses, no entanto trata-se de um país independente.

10 Escuteiros de São Tomé e Príncipe

Português é a língua oficial, mas neste país também se falam três crioulos de
base portuguesa diferentes. É um dos primeiros países africanos a adotar a
democracia e diz-se que o Ilhéu das Rolas é o meio do mundo.

8 Escuteiros do Egito

Falam árabe e 85% dos egípcios são muçulmanos sunitas. Foram eles que
inventaram o calendário de 365 dias. É um país carregado de história. Aqui,



antigamente acreditava-se em mais de 2000 deuses.

8 Escuteiros do Bangladesh

É um dos países mais populosos, com a cidade mais povoada do mundo:
Dhaka! Neste país fala-se bengali e existem não 4, mas 6 estações do ano. É o
país com um governo liderado por uma mulher com a duração mais longa do
mundo: Primeira-Ministra Sheikha Hasina, desde 2009. É daqui que vem o
Shere Khan, tigre de Bengal d'O Livro da Selva.

4 Escuteiros de Cabo Verde

Cabo Verde foi totalmente desabitado até à chegada dos portugueses em
1456, sendo que a língua oficial é a portuguesa, mas a língua do povo é o
crioulo cabo-verdiano. Cabo Verde é formado por dez ilhas (nove habitadas), e
cada ilha tem um crioulo diferente. Diz-se que há uma cabra para cada duas
pessoas na ilha. É aqui que se come cachupa e se dança o funaná.



3 Escuteiros da Guiné-Bissau

Existem 4 países com o nome Guiné. Agora falamos de Guiné-Bissau, um dos
PALOP. É um dos países menos desenvolvidos, com uma das esperanças
médias de vida mais baixas do mundo. O arquipélago de Bijagós é um dos
poucos lugares no mundo onde se pode ver hipopótamos de água salgada, é
uma Reserva da Biosfera da UNESCO.

Não te lembras do que saiu nas edições anteriores? 
Consulta o site do ACANAC - Prado da Coragem.

.

Até breve, 
Equipa da II

#escutismo #VaiComCoragem
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