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Caríssimos Irmãos Escutas, 
 
Estamos a viver uma fase de adaptação em que não podemos realizar as nossas atividades 
escutistas, dentro da normalidade, devido às circunstâncias em que vivemos. Contudo, isso não 
significa que tenhamos que ficar parados. Muitos já se encontram a realizar as suas atividades 
através dos meios digitais, a reinventar e a apelar à criatividade dos seus elementos para que o 
Escutismo continue vivo, mesmo não podendo usufruir do Ar Livre, que em circunstâncias 
normais, devia ser sempre a nossa primeira opção. Esperemos que brevemente estejamos de 
volta às nossas Unidades, nos Acampamentos e nas sedes dos Agrupamentos. 
A Secretaria Nacional Pedagógica, no âmbito das iniciativas que têm sido divulgadas do 
Escutismo em Casa, vem, por este meio, apresentar um desafio a todos os 
Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribo (doravante Patrulhas). Este desafio tem por imaginário o Cerco 
de Mafeking… 
 
“Deixem-me situar-vos no tempo e no espaço.  
Estamos no ano de 1899, no sul do continente Africano. 
No passado dia 9 do corrente mês de Outubro, o nosso General, recebeu dos serviços secretos 
o seguinte telegrama cifrado: “A previsão é de chuva forte, cuidado com o feno” 
Por certo que os presentes já decifraram a mensagem… 
“A guerra está para atingir a sua cidade, estejam preparados” 
O exército Bóer preparava-se para atacar a cidade de Mafeking com um efetivo muito superior 
ao nosso. 
No passado dia 13, fomos fortemente bombardeados durante todo o dia, de tal forma que, no 
final do mesmo, o General Bóer, Conje de seu nome, mandou um mensageiro para falar com o 
comandante da nossa cidade. O nosso chefe, Robert Baden-Powell saiu ao seu encontro e o 
diálogo foi breve: 
“O nosso General exige a rendição da cidade dentro de uma hora” disse o mensageiro  
B.P., com ar tranquilo retorquiu: “Mas porquê?” e deu meia volta. 
Esta resposta causou tal desnorte nas hostes inimigas que resolveram adiar o ataque… 
 
Mafeking esteve cercada pelos Bóers 217 dias. Durante esse tempo o coronel Robert Baden-
Powell viu no esforço de sobrevivência a este cerco o papel muito relevante e dedicado de 
adolescentes, desempenhando tarefas e ajudando em tudo o que lhes era possível. 
É em 1907, inspirado nestas capacidades de cada jovem, que Baden-Powell cria os Escuteiros 
com o único objetivo de tornar cada um, cidadão autónomo e construtor da Paz comum. 
Surgem nestas circunstâncias de cerco, coisas boas e inspiradoras como a ideia de jovens a 
fazerem boas ações pelos outros. 
Hoje, em 2020, vivemos um “cerco” diferente… estamos perante um inimigo invisível o que leva 
a que tenhamos cuidados redobrados para nos protegermos. É preciso usarmos todos os nossos 



 

sentidos para estarmos alerta.  E, sobretudo, temos que nos ir preparando para podermos 
festejar, quando chegarem os reforços esperados. 
Certamente, que neste cerco presente, poderemos testemunhar realidades positivas nos jovens, 
nas famílias, nas comunidades. 
 
À semelhança dos jovens de Mafeking, também nós, nos dias de hoje, somos desafiados. 
Estejam Alerta! 
 
As finalidades do desafio “Os rapazes e as raparigas de Mafeking” são: 
- Dar a conhecer o Cerco de Mafeking e os “antepassados” do Escutismo; 
- Promover as reuniões de Patrulha em plataformas digitais; 
- Promover o intercâmbio entre Patrulhas de diferentes partes do País que se encontram na 
mesma situação; 
- Dinamizar os cargos na Patrulha; 
 
Este desafio terá inicio no dia 13 de abril, dia em que se iniciam as inscrições. Os 
Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribos que queiram participar têm até dia 17 de abril um pequeno 
desafio de inscrição para enviar.  
A gestão do desafio vai ser realizada no Google Classroom. Para inscrição deverão seguir as 
instruções que vão estar disponíveis no site no documento FAQ´s Google Classroom. 
 
Todas as sextas-feira serão lançados novos desafios, os participantes terão até à sexta-feira 
seguinte para submeter o comprovativo da realização na plataforma Google Classroom. Por 
forma a dinamizar a Patrulha neste desafio, poderão ser pedidas tarefas a um cargo em 
específico. 
 
Para ajudar as Equipas de Animação e os respetivos Guias, vão ser realizadas Fichas 
Pedagógicas para cada desafio que serão colocadas no site Escutismo em Casa, num espaço 
dedicado ao desafio Mafeking. 
 
Qualquer questão que tenham sobre o desafio, que não encontrem a resposta no site do 
Escutismo em Casa, poderão enviar um mail para desafiomafeking@escutismo.pt. 
 
Seguem os documentos pela seguinte ordem: 
- Carta aos Guias 
- Imaginário I Secção 
- Imaginário II, III e IV Secções 
 
Canhota amiga, 
 

 
 
A Secretária Nacional Pedagógica 
Raquel Kritinas 

 

mailto:desafiomafeking@escutismo.pt


 

 

 
 
 

 

Carta aos Guias 

 

Caro Guia, 

 

Escreve-te o teu Amigo Baden-Powell ☺ 

 

Quero convocar-te para uma Missão Especial. 

 

Lembras- te por certo do que aprendeste sobre a minha vida e das fantásticas aventuras que vivi na India e em 
Africa… lembras-te de quanto foram importantes os rapazes do Corpo de Cadetes de MafeKing? 

O seu desempenho foi muito importante para vencermos o Cerco de Mafeking e cantarmos vitória no dia 17 de maio 

de 1900! Faz agora precisamente 120 anos ☺ ☺ 

Os meses de Abril e Maio desse ano foram os mais difíceis, as nossas tropas estavam cansadas, a comida era 
racionada, por vezes tínhamos informações contraditórias e era necessário apurar qual era verdadeira, estávamos 
cercados, não podíamos andar livremente pela rua e muitas outras situações que tínhamos de enfrentar com um 
sorriso e determinação.  

A tudo isto, o Corpo de cadetes de Mafeking respondeu com prontidão! 

 

Pois Bem! 

 

Chegou a hora de mostrares que és digno do uniforme que usas, do cargo que desempenhas no Bando, Patrulha, 
Equipa ou Tribo, das insígnias de progresso e das especialidades que alcançaste. 

Vivemos na atualidade um grande cerco, um Cerco Global – Pandemia que vai exigir o melhor de nós mesmos.   

Estamos perante um inimigo invisível e muito inteligente capaz de se esconder, de nos ver sem ser visto, de se fazer 
transportar nos nossos sapatos, na nossa roupa, nas nossas mãos para nos infectar e infectar os nossos amigos. 

Todo o cuidado é pouco, este inimigo exige que estejamos Sempre Alerta e Da Melhor Vontade! 

Tal como em Mafeking, os meses de Abril e Maio vão ser os mais difíceis. Os nossos médicos e enfermeiros estão 
cansados. Há comida, mas não podemos andar sempre nos supermercados. Temos muita informação, sobretudo na 
net, mas nem toda é verdadeira e só podemos creditar nas fontes oficiais. Estamos cercados e não podemos andar 
livremente pela rua, e muitas outras situações que teremos de enfrentar com um sorriso e determinação.  

 

Agir localmente para Vencer Globalmente é o nosso LEMA, Ficar em Casa a nossa Estratégia para a Acção. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nas próximas semanas vou lançar-te alguns desafios dignos dos mais audazes. Vou-te pedir, que à semelhança dos 
Cadetes de Mafeking, faças algumas tarefas importantes para o bem de todos. Vai ser aliciante voltar a viver o 
espírito do cerco de Mafeking e voltar a derrotar o nosso inimigo. 

A chave para o nosso sucesso está expressa na seguinte mnemónica.  

 

Começa por:  

Falar com o teu Chefe de Unidade 

Incentiva todo o teu Bando, Patrulha, Equipa ou Tribo na acção 

Conhece a história do Cerco de MafeKing 

Arma-te para os desafios (adesão) 

 

Encara com coragem e determinação os meus desafios 

Mete mãos à obra 

 

Contorna os obstáculos com sabedoria 

Amealha valiosos pontos 

Saboreia a nossa vitória! 

Avante Escuteiros em frente a cantar, marchemos ligeiros e sem vacilar, a Pátria confia no Escuta leal. É Deus 

quem nos guia. Alerta! Viva Portugal 
 

Dia 17 de Maio quero novamente festejar a vitória do Cerco de Mafeking e quero dar-te uma Forte Canhota! 

 

Sempre Alerta! 

 

O vosso amigo, 

Baden-Powell 

 

NOTA: nas nomenclaturas usadas optou-se pela nomenclatura terreste, estando subentendida as nomenclaturas 
marítima e aérea 



 

 

 
 
 

 

Olá Lobitos, 

 

Como estão a viver estas férias da Páscoa?  

 

Eu estou bem, vocês sabem que o Hati está sempre Alegre e da Melhor Vontade. 

 

Lembrei-me de vos escrever e contar uma história sobre um grande acontecimento que marcou a vida do fundador 
do Escutismo, O Cerco de Mafeking!  

 

Já ouviram falar do Cerco de Mafeking? 

 

Eu explico-vos: 

 

Foi como na Selva quando o Xer Cane tenta cercar o Máugli para o comer, só que aqui o Xer Cane era ainda muito 
mais forte e tinha muitos aliados e por isso fez uma roda à volta da selva de Seiouni e tentou matar à fome o Máugli 
e todos os habitantes da selva. 

 

Mas Baden-Powell e o Àquêlá foram mais espertos e reuniram todos os habitantes na rocha do conselho, distribuíram 
tarefas a todos e, para que não houvesse bândarlougues lá no meio, criou o corpo de cadetes de Mafeking. Eram 
rapazes e raparigas como tu que estavam da melhor vontade e fizeram muitas boas ações. 

 

Hoje, também nós estamos cercados por um XER CANE invisível, muito poderoso que se chama Covid-19, que mudou 
as nossas vidas e nos cercou nas nossas casas. Não podemos ser como os bândarlougues, temos de ser como os 
cadetes de Mafeking para o podermos vencer. 

 

O vosso amigo, 

Hati 



 

 

 
 
 

Diário de Campo 

 

Deixem-me situar-vos no tempo e no espaço. 

Estamos no ano de 2020, na cidade de Mafeking, uma pequena cidade da África do Sul onde a vida até há pouco tempo 
decorria calma e docemente. Por entre o rugido do Leão e o barrir do elefante era normal ouvir o canto da Cotovia e 
do Turaco enquanto a brisa fazia ondular as ervas da savana africana. Nas ruas da cidade, as pessoas cumprimentam-
se efusivamente e fazem de cada momento um momento de partilha, conversa, agendam festas e jantares de amigos, 
visitas ao campo e promessas que o tempo se encarregará de contornar. Uma nuvem escura surgia no horizonte… 

 

No passado dia 2 de fevereiro, o nosso Chefe, recebeu dos serviços secretos o seguinte telegrama cifrado: “A previsão 
é de chuva forte, cuidado com o feno”. Segundos depois, os melhores técnicos da cidade decifraram a 
mensagem: “A guerra está para atingir a cidade, estejam preparados”. 

 

A história dava indícios de que ia repetir-se mas agora quem se aproximava da cidade não eram os Bóeres, antes um 
exército muito mais poderoso, silencioso, que não se deixava ver, que se podia infiltrar nas nossas linhas de defesa ao 
menor descuido, que se aproveitava do nosso querer estar mais próximos de todos aqueles que mais amamos, de 
viver, de sentir a alegria contagiante de sorrir e fazer sorrir, para nos amarrar e levar. Aquele exército tinha um efetivo 
muito superior ao nosso e crescia diariamente, multiplicava-se como por magia…e preparava-se para atacar a cidade 
de Mafeking. 

No passado dia 13 de março, fomos fustigados durante todo o dia. No final do dia, um dos generais do exército invisível 
mandou um mensageiro para falar com o comandante da nossa cidade. O nosso chefe, saiu ao seu encontro e o diálogo 
foi breve: 

“O nosso General exige que toda a população da cidade esteja fora de suas casas dentro de uma hora” 
disse o mensageiro. 

Com ar tranquilo, o nosso Chefe, tal como fez BP há muitos anos, retorquiu: “Mas porquê?” e deu meia volta. Esta 

resposta causou tal desnorte nas hostes inimigas que retardaram o ataque… 

Tínhamos conseguido a 1ª vitória – ganhar tempo! 

De facto, aquele exército não tinha conseguido recolher informações sobre o nosso poder e determinação, quantos 
éramos, do que seríamos capazes de fazer para lhe resistir. Com o passar do tempo, os nossos serviços de informação 
começaram a compreender melhor a forma de atuar daquele exército invisível: ficar em casa, longe das suas garras 
era a solução. Sem ninguém a quem se pudessem agarrar, acabariam por desistir e conseguiríamos sair vitoriosos.  

Mas essa solução tinha elevados custos para a cidade que, sem ninguém nas ruas, ficava paralisada, sem os serviços 
básicos que lhes permitiam viver a vida. Era preciso organizar tudo a partir de casa: mandar mensagens, distribuir 
alimentação, recolher o lixo, levar bens essenciais a quem deles precisasse, etc, etc. Mas esta decisão servia também 
os nossos interesses, pois a proporção das forças era enorme (1 para 1000). 

Foi então que o nosso Chefe, tal como BP fizera há 120 anos atrás, se lembrou de mobilizar todos os escuteiros.  

 

 



 

 

 

 

 

Muitos deles tinham internet em casa, e meios técnicos que poderiam ser utilizados para enviar as preciosas 
mensagens, elaborar ementas, serem as sentinelas que as defesas da cidade mais precisavam para animar todos 
aqueles que uma quarentena forçada iria por à prova. O êxito destes rapazes e raparigas iria entusiasmar o nosso 
Chefe tal como antigamente tinha entusiasmado Baden-Powell. 

 

A partir daquele dia, o nosso Chefe seguiu à risca os mesmos passos que BP tinha dado: começou a fazer bluff com o 
objetivo de confundir o inimigo, e leva-lo a crer que estava diante de uma praça-forte invencível: colocou toda a gente 
na segurança do lar deixando apenas sair aqueles que eram considerados essenciais para tratar de todos aqueles que 
o exército inimigo conseguisse capturar.  

À frente de uma pequena patrulha avançou até às barbas das sentinelas inimigas, fechou todas as escolas, postos de 
correio e serviços da cidade dando ao inimigo a sensação de que tudo estava parado. 

Tal como B.P. tínhamos conseguido a 2ª vitória – iludir o inimigo! 

Hoje, 13 de abril, vive-se uma aparente mas perigosa acalmia… não é tempo de baixar a guarda… é tempo de estar 
ALERTA, é tempo de, como há 120 anos atrás, continuar a mobilizar os Rapazes e Raparigas de Mafeking para 
enfrentarem este poderoso exército colocando todos os serviços de Mafeking a funcionar sem sair de casa, de fazer 
render ao máximo os pequenos recursos ainda existentes… deixando apavorado o inimigo, mediante a contínua 
demonstração de vitalidade e de extraordinária atividade. 

 

Esse será o segredo do nosso sucesso e vitória… 

 

Warner Goodyear 

 

 

 

 

  


