1º DESAFIO
Caros Chefes de Expedição, caros Exploradores
Acampamento de Brownsea 1907
Em junho de 1907, Baden-Powell escreveu cartas a alguns velhos amigos do
exército e a suas esposas, pais de rapazes de 11 a 14 anos de idade. Na carta
continham as seguintes informações:
"Proponho-me a realizar um acampamento com 18 rapazes selecionados,
para aprenderem Escutismo durante uma semana das férias de agosto. O
acampamento, por permissão generosa de C. Van Raalte, será realizado na ilha
de Brownsea, em Poole. Está cuidadosamente planejado o fornecimento de
alimentos, a cozinha e as medidas sanitárias.”
(Baden-Powell 1907)
Dias depois enviou convite semelhante à Boys Brigade at Bournemouth e à
Brigade at Poole & Hamworthy (Movimento juvenis já existentes), endereçou
também convites a rapazes de várias classes sociais. O efetivo inicialmente
pretendido de 18 subiu a 21, pois todos queriam acampar com o herói de
Mafeking. Mais tarde B.P. decidiu levar como seu auxiliar um sobrinho de 9
anos, para seu adjunto convidou o Major Kenneth McLaren, seu companheiro
de armas.
Aos rapazes, participantes no primeiro acampamento escutista, B.P. dividiuos e entregou a cada um fitas com cores diferentes para se identificarem
com as Patrulhas formadas:
Amarelo/Maçaricos; Vermelho/Corvos; Azul/Lobos; Verde/Touros

Encontro Regional de Exploradores 2019
"Caros Guias, a Equipa Regional de Exploradores, propõe-se a realizar
um Acampamento com cerca de 600 jovens, para relembrar Brownsea, o
primeiro acampamento escutista. Este ERE, será realizado nos próximos dias
5; 6 e 7 de Abril, na vila de Marinhais, para tal desafiamos todos os elementos
das Expedições a estarem presentes.”
Pela Equipa Regional
Urso Teimoso
O Acampamento estará divido em 4 subcampos, cada Expedição deverá criar
um estandarte associado ao seu subcampo.
Subcampo Maçarico:

Subcampo Corvo:

44–Tomar;

65-Torres Novas;

52–Santarém;

403-Rio Maior;

68-Salvaterra de Magos;

634-Alcanhões;

593–Riachos;

837-Cem Soldos;

945–Pedrógão;

1012-Glória do Ribatejo;

698–Marinhais;

1139–Golegã;

1159–Pernes;

1186 - Fazendas de Almeirim;

Subcampo Lobo:

Subcampo Touro:

404–Almeirim;

490–Chamusca;

583-Vila Nova da Barquinha;

542-Entroncamento;

867-Alcanena;

941–Asseiceira;

1123-Benfica do Ribatejo;

1111–Várzea;

1040-Vale Figueira;

1073–Gançaria;

1140–Chancelaria;

1120–Cartaxo;

1213-São João da Ribeira;

1187–Alcobertas;

1272–Lapas;

1301-Alpiarça;

Importante:
Medidas máximas dos Estandartes 75cm de altura por 50cm de
largura
Devem pedir à vossa Equipa de Animação que prepare um jogo para o dia
7 de abril (Gincana de Jogos), a explicação, regras e pontuação deverão ser
enviadas para exploradores.santarem@escutismo.pt até dia 23 de março.
Em breve seguirão mais informações, qualquer dúvida ou questão, estamos
ao vosso dispor

E vós Guias das Patrulhas da Região de Santarém estão
dispostos a aceitar este desafio?

Pela Equipa Regional de Exploradores
Urso teimoso

