Em 1912, Baden-Powell fez uma viagem à volta do mundo para contactar os escuteiros de muitos outros
países. Foi este o primeiro passo para fazer do Escutismo uma fraternidade mundial.
Deixou uma carta aos Guias de Patrulha, carta essa, que hoje é o pilar daquilo que nós escuteiros podemos
apelidar de liderança ou chefia...
"Quero que vocês, guias de patrulha, entrem em ação e adestrem suas Patrulhas inteiramente sozinhos e ao
seu jeito porque, para vocês, é perfeitamente possível pegar cada rapaz da Patrulha e fazer dele um bom
camarada, um verdadeiro Homem.
De nada vale ter um ou dois rapazes admiráveis e o resto não prestar para nada. Vocês devem fazer deles
inteiramente bons.
Para conseguir isso, a coisa mais importante é o próprio exemplo, porque, o que vocês fizerem, os seus
Escuteiros farão.
Mostrem a todos eles que vocês sabem obedecer às ordens dadas, sejam elas ordens verbais, ou sejam regras
que estejam escritas ou impressas; e que vocês cumpram as ordens, esteja ou não o Chefe escuteiro presente.
Mostrem que conseguem conquistar distintivos de Especialidades e, com um pouco de persuasão, os seus
rapazes seguirão o seu exemplo.
Mas, lembrem-se que vocês devem guiá-los, e não empurrá-los.

Baden-Powell of Gilwell.
Guias…
na vossa próxima reunião com a vossa expedição, queremos que se questionem:
Qual o nosso papel no escutismo?
Porque gostamos do que fazemos?
De que forma podemos fazer ouvir a nossa voz e as nossas ideias?
Tu, Guia de Expedição, reúne toda esta informação e no dia 17 de Março vem dar voz à expedição do
teu agrupamento.
Vem falar das tuas ideias estaremos lá para te ouvir.

A Legião dos Dragões Exploradores, nossa versátil cavalaria, que se move a cavalo, mas
combate a pé e de espada em punho, será a força que derrotará a Grande Besta.

