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Olá, a todos,
A 27 de maio de 2021, celebraremos o 98º aniversário do Corpo Nacional de Escutas.
Este ano, para celebrarmos este aniversário, estamos a desenvolver em parceria com a Junta
Regional do Porto, um dia de atividade presencial na cidade do Porto, com representantes de
cada região, tendo em conta as restrições que ainda vivemos. Esta atividade irá decorrer no
dia 29 de maio de 2021.
Integrado nas comemorações do Aniversário do CNE, no dia 29 de maio de 2021, será lançado
o Jogo do Centenário Foca o fuTUro. Podem assistir a este lançamento através das redes
sociais da nossa Associação, em horário a anunciar.
Para que as comemorações de mais um aniversário da Associação possam acontecer por
todos os Agrupamentos que dão corpo ao CNE, propomos uma dinâmica direcionada para as
quatro Secções.
Com base no tema destas comemorações “Escutismo a Bom Porto”, lançamos um jogo com
tarefas relacionadas com a história do CNE e tarefas gerais para cada uma das Secções.
Esta proposta de dinâmica baseia-se no conceito “Escape Room” adaptado para os meios
digitais, para que cada Bando/Patrulha/Equipa/Tribo possa jogar em formato presencial ou online conforme o modelo que fizer mais sentido tendo em conta o modelo de atividades que
estejam a desenvolver.
Acerca do conceito “Escape Room”:
 Este conceito, com origem nos vídeo-jogos, adaptado à vida real, foi desenvolvido em
2007 no Japão por Takao Kato.
 Cada vez mais é frequente a utilização dos Escape Games com diversas finalidades
que vão além do seu objetivo enquanto jogo de grupo, são uma experiência que
consegue atingir e desenvolver diversas competências, principalmente quando em
dinâmica de grupos.
 O jogo consiste em resolver enigmas, realizar tarefas, quebra-cabeças e utilizar toda a
imaginação e criatividade para conseguir, passo a passo, avançar até conseguirem
decifrar o último desafio e chegarem ao pódio.

Acerca do nosso “Escape Room - Escutismo a Bom Porto”:
O jogo estará disponível no site https://aniversario.escutismo.pt/ a partir do dia 27 de maio de
2021 até dia 6 de junho 2021.
Para terem acesso à insígnia do 98º aniversário do CNE devem fazer a vossa inscrição no
SIIE, até 11 de junho, na atividade com o código: atividade 00000064. O custo de cada insígnia
é de 1,5€.
Aqui, podem consultar um tutorial de apoio à inscrição no SIIE.
O envio das insígnias decorrerá durante os meses de junho e julho de 2021.
Ficamos disponíveis para qualquer esclarecimento e pedido de apoio através do email:
aniversarioscne@escutismo.pt

Deixamos, de seguida, o Imaginário para as comemorações do 98º Aniversário do CNE:

Há muitos, muitos anos atrás, um senhor muito importante visitou Portugal. O seu
nome era Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, mais conhecido por Baden-Powell
ou apenas por BP.
Quando BP visitou Portugal, os escuteiros mostraram-lhe o Livro de Ouro do CNE, que
continha toda a sua história. Acontece que BP, sem se aperceber, levou o livro consigo
por engano e, a meio da sua viagem de barco, apareceu uma tempestade muito
grande. BP ainda tentou agarrar o livro mas com o balanço do mar não conseguiu e ele
acabou por desaparecer, mesmo tendo sido procurado por todo o navio. BP acabou por
achar que ele tinha caído ao mar. O desgosto para os escuteiros portugueses foi
enorme e, com o passar do tempo, a esperança de um dia se conseguir recuperar o
livro foi-se desvanecendo no coração de cada um.

Passaram 87 anos e eis que se recebeu uma excelente notícia! Alguém ligou da Ilha
de Brownsea a informar que tinha o Livro de Ouro. Era um sobrinho-neto do capitão do
navio, que afinal tinha encontrado o Livro e o guardou num baú que foi herdado pelo
sobrinho. Quando abriu o livro, apesar de não compreender a língua, viu a sigla e
resolveu procurar no Google. Chegou à conclusão que CNE correspondia ao Corpo
Nacional de Escutas e entrou em contacto com eles.

Foi então feito um convite a cinco escuteiros portugueses para que fossem à ilha de
Brownsea buscar o Livro. E assim um Lobito, uma Exploradora, um Pioneiro, uma
Caminheira e um Dirigente puseram-se a caminho com essa missão. Na volta
decidiram fazer a viagem de barco, tal como Baden-Powell tinha feito, Enfrentaram
dificuldades nessa viagem e tiveram de superar desafios, mas acima de tudo
perceberam que quando todos trabalham para o mesmo objetivo tudo se torna mais
fácil. Descobriram o poder da união e, chegando a Portugal, puderam devolver o Livro
que é de todos ao seu Chefe Nacional. Finalmente ele estava no seu lugar e a história
do CNE foi recuperada.

Só havia agora um pequeno problema: a história da nossa Associação não deveria
voltar a ficar esquecida e o Livro de Ouro não poderia, pelo menos para já, ser
guardado num Museu. Tinha de ser conhecido por todos! A missão da equipa que tinha
ido buscar o Livro não terminava por aqui e os nossos amigos propuseram-se a viajar
por todo o país para o dar a conhecer.

A proposta que temos para vocês Lobitos, Exploradores, Pioneiros, Caminheiros é que façam
esta viagem juntos com eles, que dêem um salto no tempo para conhecer as 9 décadas da
nossa história e podermos celebrar os 98 anos do CNE no Porto!

Tal como o Livro de Ouro encontrou o bom porto em Brownsea, mesmo estando desaparecido,
nós encontramos o nosso Porto de Abrigo todos os dias no Escutismo, nas atividades que
fazemos, na certeza que vivemos o mesmo ideal que nos foi deixado por BP.

Os Lobitos ajudam o João, o Lobito que foi no barco, com muita curiosidade de conhecer o
mundo, que segue os ensinamentos do Menino Jesus e o seu exemplo, com ajuda de Maria,
nossa mãe.

Os Exploradores auxiliam a Madalena, uma Exploradora que embarcou também nesta
aventura. Ela é muito empenhada, generosa, desafia-se dia após dia e está sempre disposta a
dar sem esperar nada em troca.

Pioneiros, não se esqueçam que no barco vai o Pedro, um Pioneiro cheio de força, trabalhador,
que aponta a sua bússola confiante de que vai sempre ser capaz de encontrar o melhor rumo a
seguir.

Caminheiros, o vosso lema é Servir! Para melhor o fazer, acompanhem a Ana, a Caminheira
que seguiu nesta viagem. Descubram o Homem Novo que se encontra em cada um de vós.

É hora de demonstrar que o Escutismo é o nosso Porto de Abrigo e de descobrirmos de que é
que estes 98 anos de Escutismo Católico em Portugal foram feitos! Lancemos a semente para
mais 98, a trabalhar para o bem comum e a tornar o mundo cada vez melhor!!!

Canhota amiga,

Inês Graça
Secretária Nacional para os Projetos

Nota: Aquando da leitura desta circular, deve ser subentendida a respetiva nomenclatura
marítima ou aérea.

