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A 22 de fevereiro vamos celebrar o Dia do Fundador (WOSM) ou Dia do Pensamento (WA-
GGGS).

Comemoramos mais um aniversário de Baden-Powell, o seu  161º. 

B-P como carinhosamente, fomos ensinados a tratá-lo, teve uma vida completa e repleta 
de experiências e realizações. 

O Fundador do movimento escutista viveu uma bela vida ao ar livre. Cedo perdeu o seu pai 
e desde logo ficou bastante ligado aos seus irmãos, com quem fazia, regularmente, excur-
sões e acampamentos, em muitos lugares da Inglaterra. Privilegiavam sempre o contacto 
com a natureza, tirando partido daquilo que esta oferecia para passarem os seus dias. Foi 
durante estas aventuras que B-P aprendeu muitas das técnicas que mais tarde partilhou 
com os escuteiros de todo o mundo.

B-P viveu uma juventude rica em aprendizagens devido ao seu espírito aventureiro e à sua 
curiosidade em descobrir os espaços que o rodeavam. Estudou na escola da Cartuxa onde 
tinha um papel ativo em tudo quanto se passava no recreio e depressa se tornou conheci-
do pela sua habilidade de guarda-redes do grupo de futebol da escola. A sua habilidade 
dramática era muito apreciada pelos seus colegas. Sempre que o convidavam, organizava 
um espectáculo que fazia rebentar de riso toda a escola. Tinha também vocação para a 
música e o dom que possuía para o desenho permitiu-lhe mais tarde ilustrar os seus pró-
prios escritos.

Iniciou a sua vida militar, em cavalaria, num país distante onde liderou, e indicou caminho 
aos seus comandados, lutou contra os indígenas Zulus, Achantis e Matabeles.

Durante 217 dias defendeu Mafeking e foi, “olhando” para os cadetes, que teve a ideia de 
criar o escutismo.

Saindo da vida activa militar, dedicou-se totalmente ao movimento escutista dando corpo 
e sentido a este que é o maior movimento mundial de juventude. Dando início a uma volta 
ao mundo para visitar escuteiros.

Este é um pequeno resumo das Faces de B-P. 

A dimensão internacional é um dos elementos fundamentais da formação escutista. O es-
cutismo é uma fraternidade mundial e a consciência disso é determinante para que os 
jovens e as crianças tenham uma noção completa do movimento de que fazem parte. 

O “Founder’s Day” (Dia do Fundador) remonta a 1926, por altura da quarta conferência 
mundial das Guias (Girl Guide/Girl Scout International Conference), em homenagem a 
Lord Baden-Powell, chefe mundial e fundador dos escuteiros, e a sua esposa Lady Baden-
-Powell, fundadora e chefe mundial das Guias, ambos nascidos a 22 de fevereiro.

Foi criado com o intuito de promover a reflexão a nível mundial de variadas temáticas e a 
fraternidade mundial do escutismo seja comemorada no dia do seu fundador.

A Secretaria Internacional, para celebrar este Dia do Fundador, lança-te os seguintes desa-
fios, onde gostaríamos que trabalhasses as diferentes Faces de B-P e como influenciou a 
tua vida de escuteiro, a vida da tua patrulha, do teu agrupamento. Pretende, também, ser 
um meio de consciencialização da dimensão internacional do escutismo e assim reforçar 
nos nossos jovens o sentimento de pertença a um movimento mundial, que tem a mesma 
base, a mesma missão e visão.

Para podermos acompanhar o que vais fazendo no teu bando/patrulha/equipa/tribo, uni-
dade ou agrupamento não te esqueças de usar os hashtags:

#diadofundador2018  #internacionalcne  #escutismo

Boa caça e boa pesca!
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Olá, Lobitos!

Sabiam que o Chefe Mundial dos Escuteiros, o Lord Baden Powell, também já foi criança e jovem 
tal como vocês? O pequeno B-P  era conhecido entre os familiares e amigos por Ste. O Ste era um 
jovem magrinho e nervoso, mas muito inteligente e esperto. Em Londres, vivia com a sua mãe, 
Henriqueta, e com os seus 6 irmãos. Henriqueta, precisava de muita energia para educar todos 
os seus filhos! Muitas vezes, iam todos passar os tempos livres, a passear pelos bosques, explo-
rando a natureza, descobrindo os segredos dos animais e das plantas. Já na escola primária, a 
professora mandou os alunos escreverem uma composição. B-P, recebeu uma boa nota, tendo 
escrito a seguinte frase: “Quando for grande farei com que os pobres sejam tão ricos como nós, 
eles devem, como nós, ter o direito à felicidade!”.

Conseguem descobrir mais pormenores sobre a infância e juventude do nosso chefe mundial? 
Quando acharem que já têm informação suficiente, construam um pequeno teatro de mario-
netas ou de sombras chinesas. O objetivo é que, através da vossa imaginação, consigam contar 
uma pequena história da juventude  do nosso fundador.

Não se esqueçam de pedir ajuda aos vossos chefes! 

Objetivos Educativos: A2, A3, A5, A7, C2, C3, C4, C7, I2, I6, I7, S1, S4, S6, S7

Queremos ver as vossas fotos nas redes sociais! Não se esqueçam das hashtags: #diadofunda-
dor2018 #internacionalcne #escutismo

FeedBack

Para a avaliação da dinâmica e para efeitos de divulgação nos meios de comunicação oficiais do 
CNE, gostaríamos de obter alguns conteúdos reportados pelos elementos envolvidos. Pedimos 
assim que nos envies filmagens, fotos ou outros elementos que aches importantes sobre a vossa 
peça de teatro.

Pedimos-te ainda que respondas às seguintes questões:

• Por que acham que B-P é um exemplo?

• De que forma reconheces o espírito de B-P na vivência da tua Alcateia?

• Em 3 palavras, descreve como foi fazer esta dinâmica.

• Vives, no teu grupo, a dimensão internacional do escutismo?

• Outras ideias/sugestões que aches importantes.

O conteúdo recolhido deve ser enviado para trilho_portugues@escutismo.pt até dia 11 de março 
de 2018.

Lobitos
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Aos 19 anos, B-P terminou os estudos na escola da Cartuxa e entrou para o exército. Foi desde 
logo destacado para a Índia. Aos 26 anos, B-P já era Capitão.

Em 1887, participou da campanha contra os Zulus na África. Em Abril de 1896 dirigiu uma expe-
dição contra os matabele em Rodésia.

Mais tarde B-P participou na campanha contra a tribo dos Ashantís. Os nativos temiam-no tanto 
que lhe davam o nome de “Impisa”, que significa o “lobo-que-nunca-dorme”, devido à sua cora-
gem, à sua perícia como explorador e à sua impressionante habilidade em seguir pistas.

Foi em 1899, que B-P defendeu a cidade de Mafeking, na África do Sul, num cerco que durou 217 
dias. Foi este feito que o fez ser reconhecido mundialmente e que o promoveu a Major-General, 
tornando-se no mais novo do exército inglês e um herói no Reino Unido. O cerco de Mafeking 
foi o primeiro grande ponto de partida para a criação do movimento escutista. Enquanto defen-
dia a cidade, B-P organizou um grupo de rapazes e transformou-os num corpo de mensageiros, 
com isto, B-P ficou rapidamente impressionado com a maneira como os rapazes executavam as 
suas missões e percebeu que qualquer que fosse a missão que lhes fosse pedida, o resultado era 
sempre positivo. 

Foi ainda nesta altura, em África, que B-P escreveu o livro “Aids to Scouting”, um manual de 
treino para os soldados se tornarem exploradores, que posteriormente foi adotado por organi-
zações de jovens em Inglaterra.

A ti, Explorador/Moço que gostas de aventuras e heróis, tal como B-P, desafiamos-te a que pro-
cures saber mais sobre esta Face do fundador do escutismo, a sua vida militar, e que a desenhes 
em forma de Banda Desenhada. Aqui damos-te alguns pontos, procura saber mais, e lembra-te 
que a tua imaginação e criatividade não têm limites.

A Banda Desenhada que criares, utiliza-a na tua Base, torna-a como o elemento representativo 
da vida aventureira e do herói que é B-P.

Objetivos Educativos: A1, A8, C2, C3, I2, I3, I4, I6, S6, S7, S8

Queremos ver as vossas fotos nas redes sociais! Não se esqueçam das hashtags: #diadofunda-
dor2018 #internacionalcne #escutismo

FeedBack

Para a avaliação da dinâmica e para efeitos de divulgação nos meios de comunicação oficiais do 
CNE, gostaríamos de obter alguns conteúdos reportados pelos elementos envolvidos. Pedimos 
assim que digitalizes a tua Banda Desenhada e nos envies.

Pedimos-te ainda que respondas às seguintes questões:

• Por que acham que B-P é um exemplo?

• De que forma reconheces o espírito e as faces de B-P na vivência da tua unidade?

• Em 3 palavras, descreve como foi fazer esta dinâmica.

• Vives, no teu grupo, a dimensão internacional do escutismo?

• Outras ideias/sugestões que aches importantes.

O conteúdo recolhido deve ser enviado para trilho_portugues@escutismo.pt até dia 11 de março 
de 2018.

Exploradores
Moços
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De 29 de julho a 9 de agosto de 1907, vinte rapazes e Robert Baden-Powell participaram no 
primeiro acampamento escutista da história. O lugar era a Ilha de Brownsea, na costa sul da 
Inglaterra. 

Tudo começou em meados de junho de 1907, quando B-P escreveu cartas a alguns amigos do 
exército, pais de rapazes entre os 11 e os 14 anos. O mesmo convite foi igualmente enviado para 
a associação juvenil de Bournemouth, Inglaterra, endereçado a rapazes alunos de escolas públi-
cas ou que trabalhavam em quintas ou filhos de operários fabris: “Proponho-me a realizar um 
acampamento de 18 rapazes selecionados (...) para aprender escutismo durante uma semana das 
férias de agosto.” 

Foi com um grupo de 20 rapazes, que começou o escutismo. Foi com eles que B-P aplicou, pela 
primeira vez, o sistema de Patrulhas - Corvo, Lobo, Maçarico e Touro - conseguindo que, os jo-
vens, se organizassem, de forma a cooperarem para o bem estar do grupo.

Pioneiros/Marinheiros, é vossa característica o gosto pela construção, assim desafiamo-vos a 
representarem o surgimento do escutismo. Se tivessem sido vocês, no lugar de B-P, como teriam 
organizado o que viria a ser o primeiro acampamento escutista? 

Queremos que deem forma à vossa imaginação elaborando uma maquete da primeira grande 
atividade.Onde achas que os rapazes decidiram montar as suas tendas? 

Será que fizeram um lugar para o fogo de conselho? Haveria pórtico? Como eram as tendas 
daquela altura? 

Não há limites para a vossa imaginação.

Como uma das leis do escuta é “O Escuta protege as plantas e os animais” encorajamos-vos a 
usarem materiais recicláveis. Esta atividade visa entusiasmar-vos acerca da história do escu-
tismo e desenvolver a vossa criatividade e capacidade imaginativa. Utilizem a vossa maquete 
do Primeiro Acampamento Escutista, no vosso Abrigo, como elemento representativo de B-P e 
deste grande Empreendimento, presente em todo o mundo e,  que construímos todos os dias, 
por jovens como vocês.

Objetivos Educativos: A3, C8, I2, I6, I7, S3, S6, S7

Queremos ver as vossas fotos nas redes sociais! Não se esqueçam das hashtags: #diadofunda-
dor2018 #internacionalcne #escutismo

FeedBack

Para a avaliação da dinâmica e para efeitos de divulgação nos meios de comunicação oficiais do 
CNE, gostaríamos de obter alguns conteúdos reportados pelos elementos envolvidos. Pedimos 
assim que nos envies fotografias da tua maquete e outros elementos que aches importantes.

• Pedimos-te ainda que respondas às seguintes questões:

• Por que acham que B-P é um exemplo?

• De que forma reconheces o espírito e as faces de B-P na vivência da tua unidade?

• Em 3 palavras, descreve como foi fazer esta dinâmica.

• Vives, no teu grupo, a dimensão internacional do escutismo?

• Outras ideias/sugestões que aches importantes.

O conteúdo recolhido deve ser enviado para trilho_portugues@escutismo.pt até dia 11 de março 
de 2018.

Pioneiros
Marinheiros
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O movimento escutista cresceu tanto que em 1910, B-P afirmou que o Escutismo seria a obra da 
sua vida. Pelo mundo, ele poderia ajudar a criar gerações de bons cidadãos. Pediu demissão do 
exército e dedicou-se àquela que denominou a sua “segunda vida”.
Em 1912 fez uma viagem à volta do mundo para contactar com escuteiros que foram surgindo 
pelos diversos países, confirmando o escutismo como uma Fraternidade Mundial.
Na última parte da sua vida B.P. viveu em Nyeri, Quénia. Gozou de forma tranquila a face mais 
reflexiva e introspectiva da sua vida.
Mas este ano de 2018, os Caminheiros estão em celebração!
Foi durante a Primeira Guerra Mundial que surgiu a necessidade de um programa de escutismo 
para jovens adultos. Assim, em 1918, nasce o Caminheirismo. 
O termo “Rover Scouts”, caminheiros, foi mencionado pela primeira vez por B-P em agosto de 
1918. Em 1922, foi publicado “Rovering to Success”.- A caminho do Triunfo, o manual para esta 
nova secção do escutismo, este continha a filosofia de B-P para uma vida adulta feliz. 
Rovering ... your way and beyond foi escolhido pela WOSM como tema para celebrar o centená-
rio do caminheirismo. Define o caminheirismo como: 
• parte do Escutismo e um modo de vida;
• dá aos indivíduos a oportunidade de decidir sobre os caminhos futuros;
• vai além das limitações atuais e futuras.
Caminheiro/Companheiro, liga-te a B-P neste dia de aniversário, onde queremos ainda aliar a 
comemoração do centenário do caminheirismo. 
B-P, ao criar o escutismo, presenteou-nos com inúmeras pessoas que se cruzam connosco e deu-
-nos a possibilidade de viver experiências que nos permitiram um desenvolvimento contínuo. 
Chegou hoje, em dia do seu aniversário, a vez de retribuires! Junta-te com a tua tribo e constrói uma pren-
da para B-P. Sugerimos-te que seja algo representativo da história, da vivência, da essência do teu Clã. 
Queremos que relembres os momentos que viveste, o que conquistaste e o que partilhaste para 
que possas sentir-te perto dele.O que oferecias a este amigo tão especial?  Dá largas à tua ima-
ginação e constrói a tua oferta! Oferece-lhe algo especial, para que fique no teu albergue e eter-
nizes a tua relação com B-P. 

Objetivos Educativos: A2, I2, I7

Queremos ver as vossas fotos nas redes sociais! Não se esqueçam das hashtags: #diadofunda-
dor2018 #internacionalcne #escutismo

FeedBack
Para a avaliação da dinâmica e para efeitos de divulgação nos meios de comunicação oficiais do 
CNE, gostaríamos de obter alguns conteúdos reportados pelos elementos envolvidos. Pedimos 
assim nos envies fotografias da tua oferta a B-P, assim como a explicação da sua simbologia e 
importância. Podes, ainda, enviar outros elementos que aches importantes.
• Pedimos-te ainda que respondas às seguintes questões:
• Por que acham que B-P é um exemplo?
• De que forma reconheces o espírito e as faces de B-P na vivência da tua tribo?
• Em 3 palavras, descreve como foi fazer esta dinâmica.
• Vives, no teu grupo, a dimensão internacional do escutismo?
• Outras ideias/sugestões que aches importantes.
O conteúdo recolhido deve ser enviado para trilho_portugues@escutismo.pt até dia 11 de março 
de 2018.

Caminheiros 
Companheiros


