
CENTENÁRIO DO ESCOTISMO PARA RAPAZES 

Em janeiro de 1908 completaram-se 100 anos da publicação do 
“Escotismo para Rapazes”. Foi lançado como 6 fascículos quinzenais 
vendido em bancas de jornais. Em maio de 1908 foi publicado o livro 
reunindo as 400 páginas.  

Já em 
2008, como co-
memoração do 
centenário dessa 
publicação, o 
chefe Estevão 
Salles, um chefe 
escoteiro que 
também se dedica à arte da fotografia resolveu reeditar as ilus-
trações do livro, feitas a bico de pena pelo próprio autor. 

Juntou alguns grupos do estado do Espirito Santo e refez 
como poses os desenhos do livro para fotografá-las. Uma ideia 
simples, mas MARAVILHOSA e GENIAL, mas que com certeza 
exigiu dedicação e empenho tanto dos jovens ilustrados este 
trabalho, como do Chefe Estevão, a quem apresentamos nosso 
parabéns e muito obrigado. 

Vocês colocaram a sua criatividade em favor do escotismo. 
Uma forma digno de comemorar o centenário da publicação de 
um dos maiores “Best Sellers” da literatura mundial (veja em oita-
vo). 

É a modernidade a serviço da historia. 

 

Os desenhos originais do Escotismo para Ra-
pazes, em preto e branco, foram apostas em cada foto 
para facilitar a comparação. 

 

O Chefe Estêvão é um fotógrafo que mantém a 
página F64, no Face book, onde um dos álbuns de 
fotos é esta coleção com 22 ilustrações.. 

Sobre este chefe nada se obtém na internet 

quem tem o trabalho de não aparecer não deve ser 

revelado. Eu pedi autorização e uma foto dele. Ele 

respondeu apenas me autorizando. Fiquei em dúvida 

se ele só aparece nas fotos apenas do outro lado da 

objetiva. Eu tenho uma tia que sempre foi fotógrafa 

profissional que é assim, não aceita ser fotografada. 

 

Agradecemos a esse chefe que conheci no 
translado para o jantar festivo da Assembleia Nacional 
2002, realizada em Juiz e Fora, essa oportunidade de 
disponibilizar essa obra no site www.lisbrasil.com  

Quem precisar de uma boa imagem escoteira 
vá na página F64, do Face book, 

  

http://charlezine.com.br/os-20-livros-mais-vendidos-da-historia/
http://charlezine.com.br/os-20-livros-mais-vendidos-da-historia/
https://pt-br.facebook.com/f64br/
http://www.lisbrasil.com/
https://pt-br.facebook.com/f64br/














































 


