
  

 

  
“Bom dia, Quero que vós Guias de Bando / patrulha/equipa e Tribo, instruais as vossas patrulhas/equipas 
inteiramente por vossa iniciativa, porque vos é possível conquistar cada um dos rapazes da Equipa e fazer dele 
um Homem Bom. De nada serve terdes um ou dois rapazes excelentes, se o resto não prestar para nada. Deveis 
procurar torná-los a todos razoavelmente bons. O meio mais eficaz para o conseguir é o vosso próprio exemplo, 
porque o que vós mesmos fizerdes, os vossos Escuteiros farão também. Mostrai-lhes que sabeis cumprir ordens, 
quer vos sejam dadas verbalmente, quer sejam impressas ou escritas, e que as executais, quer o vosso Chefe 
esteja presente ou não. Mostrai-lhes que podeis alcançar insígnias de competência, e os vossos rapazes irão 
atrás sem precisardes de os convencer. Mas lembrai-vos de que os haveis de guiar e não empurrar.” Baden-
Powell  
 
 
 
Mui nobres escuteiros da Região de Viana do Castelo, 
 
Como deveis ter conhecimento todos vocês fazem parte da nobilíssima ordem da jarreteira, fundada em 1348, 
com a dedicação da imagem e das armas de S. Jorge. 
 
Esta ordem foi criada pela necessidade de dotar cavaleiros que através das suas capacidades a nível físico, 
afetivo, caráter, espiritual, intelectual e social, fossem capazes de VIVER para que o mundo em que vivemos 
seja mais justo e onde a paz é palavra de ordem. 
 
Sabemos que se avizinham tempos complicados e que neste momento só vocês conseguem dar continuidade a 
esta ordem. Assim sendo, é necessário que se preparem para as provas finais e para isso convocamos todos a 
apresentarem-se no dia 21 de Abril, por terras de Ponte de Lima para que iniciem o treino que vos dará 
aptidões para “combater” os escolhos e “chutar” o que parece impossível de realizar. 
Esperamos por vós! 
 
 
 
Caros Guias de Alcateia, Expedição, Comunidade e Clã, Aproxima-se a passos largos a atividade regional do Dia 
de S. Jorge que já é no dia 21 de Abril de 2018.  
 
Para esta grande atividade, contamos convosco para, juntos, podermos planear este dia grandioso e o 
vivermos de forma intensa. Por isso, após leres e partilhares o documento base de cada secção com o resto da 
tua Alcateia/Expedição/Comunidade/Clã, preparem as vossas ideias para as apresentares no conselho de guias.  
 
 

 
A Ordem da Jarreteira 

 


