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Bravos Exploradores,
Vamos viajar até ao ano de 1899…
O nosso ponto de partida vai ser algures na Região de Santarém e vamos até à África do Sul. A
viagem vai demorar dois dias e muitos serão os desafios…
Pelas margens do Rio Molapo algo estava a acontecer. Pontos estratégicos como a rede ferroviária
precisavam de ser protegidos. Mas os ataques começaram…
Baden-Powell recebeu a seguinte mensagem codificada:
“A previsão é de chuva forte. Cuidado com o feno”, isto queria dizer: “A guerra está quase a atingir a
sua cidade. Estejam preparados”.
Baden-Powell, como deves imaginar, não ficou de braços cruzados e começou a preparar a sua
defesa. Lembrou-se de utilizar os rapazes e adolescentes para servirem de mensageiros, estafetas e
sentinelas.
Para a missão ser bem-sucedida táticas militares tiveram de ser postas em prática.
É aqui que precisamos da vossa ajuda. Se queremos vencer esta batalha, juntos, vamos ter
ultrapassar vários desafios.
A Equipa Regional dos Exploradores vai lançar o teu primeiro desafio. Se fores bem-sucedido estás a
um passo de entrar para a Escola de Cadetes e de serdes condecorado.
Para saberes como ultrapassar este desafio dirige-te a http://www.santarem.cne-escutismo.pt/erexploradores e descobre qual a vossa missão.
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Depois de decifrada a mensagem, é tempo de cumprirem a vossa missão, para isso visualiza o vídeo
que te deixamos, para isso segue este endereço ou consulta a Página da Equipa Regional dos
Exploradores, no Site da Região.
Não te esqueças de enquadrar o teu desafio no tema e local desta grande aventura de Baden-Powell.
Deverás enviar 2 a 5 fotos, do desafio, até dia 31/1/2015, e submete-las na Página da Equipa
Regional de Exploradores, ou enviar para o e-mail da Equipa Regional de Exploradores.
Alguma questão podes contactar-nos para exploradores@santarem.cne-escutismo.pt.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Isabel Vitorino
Secretária Regional Pedagógica
pedagogica@santarem.cne-escutismo.pt

Associação Educativa de Juventude fundada em 1923 – Instituição de Utilidade Pública – Associação de Defesa do Ambiente – Membro: Fundador da Organização Mundial do
Movimento Escutista, da Conferência Internacional Católica do Escutismo, da Federação Escutista de Portugal, do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Geral da UNESCO, do
Conselho Nacional de Movimentos de Obras do Apostolado dos Leigos e do Movimento Tabaco ou Saúde – Ordem de Mérito – Medalha de Bons Serviços Desportivos – Medalha do
Tiradentes da UEB – União dos Escoteiros do Brasil – Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique – Pessoa Colectiva nº 500 972 052

