Comemora-se hoje o DIA DA AMIZADE.
É a data do aniversário da criação da
Amizade Internacional de Escoteiros e
Guias Adultos (AISG/ISGF).
Em Agosto de 1953 nas conferências
Mundiais da WAGGS e da WOSM
realizadas em Vaduz, no Lichtenstein,
foram aprovadas resoluções favoráveis à
criação da organização dos antigos
escoteiros, a qual teria de se constituir
como “enquadramento internacional
aos adultos que acreditam que os
ideais
escotistas
devem
ser
prosseguidos em contexto adulto…”.
Nos dias 23 a 25 de Outubro, realizou-se em Lucerna, Suíça, uma reunião de delegados
de 18 países, constituindo a I.ª Conferência Mundial, que aprovou a criação daquela
organização dos adultos no Escotismo e a sua Constituição. Os países fundadores,
presentes ou representados, foram os seguintes: Áustria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca,
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Islândia, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega,
Paquistão, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.
Passam 63 anos sobre aquela data.
Desejamos assim, a todos os Companheiros um Feliz Dia da Amizade, em nome da Fraternal.
Todos juntos continuamos empenhados “em tentar deixar este mundo um bocado melhor”,
continuamos “Sempre Prontos”, mantendo-nos fiéis ao Compromisso Escotista, mesmo depois
de sermos jovens.

Missão da AISG / ISGF
A missão da Amizade Internacional dos Escoteiros e Guias
Adultos é de promover o espírito do Compromisso e da Lei do
Escoteiro no dia-a-dia dos seus membros, que deverão manter
um desenvolvimento pessoal permanente e servir a sua
comunidade e apoiar activamente o Movimento Escotista e
Guidista a todos os níveis.

Princípios da AISG / ISGF
Os Princípios da AISG / ISGF são:
a) Fomentar nos seus membros o respeito pela vida e os direitos humanos;
b) Promover a justiça e a Paz, a fim de criar um mundo melhor;
c) Contribuir para uma compreensão internacional, em particular através do espírito de
amizade, da tolerância e do respeito pelo outro.

