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Assunto: Boa Ação no contexto do COVID-19 

 

Caros Escutas, 

 

Atualmente temos todas as atividades canceladas, no entanto, aqui está uma ideia de como 

podemos ser úteis nestes tempos: 

 

Por um lado, agora existem muitas pessoas, especialmente os idosos, que têm medo de 

sair à rua, e que nem mesmo conseguem ir às compras, ir à farmácia buscar os 

medicamentos, ir aos correios ou simplesmente ir passear os animais de companhia,.., pois 

não têm família para-os ajudar. 

 

Por outro lado, temos agora os nossos escutas que não têm escola nem atividades por 

duas semanas. Esses jovens, no entanto, não estão nem doentes nem em quarentena. 

 

De acordo com o 2º princípio do Escuta “O Escuta é bom cidadão” e a nossa 3° Lei “O 

Escuta é útil e pratica diariamente uma boa Ação”, o LGS lançou-nos o desafio de nos 

pormos ao serviço da sociedade e de ajudar as pessoas mais necessitadas.  

 

Assim os nossos Pioneiros e Caminheiros podem oferecer ajuda aos mais necessitados e 

trazer apoio nas pequenas comissões: compras, entrega de correio, recolher medicamentos 

à farmácia, etc. 

 

Estamos em um período extraordinário de pandemia e onde se pedem medidas 

extraordinárias, incluindo a solidariedade e o espírito de serviço à humanidade. Tal como 

em outras épocas difíceis da história, este é um momento onde os escutas podem fazer a 

diferença!  

 

Algumas indicações importantes: 

 

• Os escuteiros que estejam doentes ou tenham algum sintoma (tosse, febre) 

não devem participar desta atividade! 

• Sugerimos aos Pioneiros e Caminheiros, para no seu tempo livre ajudar as 

pessoas mais necessitadas neste momento (nomeadamente os idosos, pessoas 

com maior risco). 

• A ideia é realizar pequenas comissões (por exemplo, comprar alimentos e itens de 

higiene, ir passear os animais de companhia, ir buscar os medicamentos à 

farmácia (com ordonnance médicale), etc.). Essas pessoas não estão em 

quarentena, e não estão infetadas, portanto não há risco especial para os jovens. 

• Tudo é organizado através de meios de comunicação eletrônicos, como SMS, FB 

Messenger, WhatsApp, etc. 

• A ajuda limita-se apenas a área local (cidade, bairro, rua) onde o jovem está 
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disponível. 

• Devem pedir às pessoas em questão as seguintes informações (por escrito): 

o Nome completo da pessoa 

o Morada completa 

o Contacto telefónico 

o Uma lista de compras que precisa 

o Indicação de um horário eventual 

• Esta Boa Ação é oferecida gratuitamente. 

• Caso morem na mesma localidade podem se juntar em pequenas equipas de 2, no 

máximo 3, para entregarem as compras a uma pessoa. Caso contrário a atividade 

deve ser feita individualmente. 

• Devem usar o vosso uniforme completo, porque isso cria mais confiança nas 

pessoas. 

• Devem fazer as compras perto da vossa casa, para assim, evitar de levar o carro e 

também evitar os transportes públicos. Se possível ir a pé ou de bicicleta. 

• Não se esqueçam de trazer os recibos/faturas para entregar à pessoa e 

receberem o reembolso. 

• A entrega das compras das pessoas deve ser feita na porta de entrada. Evitem ao 

máximo o contacto físico, por causa do teórico, risco de infeção 

• Se as pessoas querem te dar uma gorjeta, podes naturalmente recebê-la, e 

guardar para o mealheiro da tua secção. 

• Podem também relatar a vossa experiência de serviço nas redes sociais com 

fotografias e identificarem as redes sociais do AESA (@aesascouts, 

#aesa_scouts) 

 

 

Em cada passo lembra-te sempre das recomendações individuais de higiene: 

– Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão ou sabonete líquido, esfregando-as 

bem durante pelo menos 20 segundos; 

– Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o cotovelo 

fletido, e não para as mãos; 

– Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

– Evitar cumprimentos com contacto físico; 

 

 

Servir! 

O Clã São João de Deus 

 


