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Bravos Guerreiros, 

Aqui vos apresentais para relembrar S. Jorge, o patrono mundial do escutismo. Reza a 

lenda que S. Jorge, cavaleiro da Capadócia, atual Turquia, terá resgatado uma donzela à 

mercê de um temível dragão, libertando o povo, que por ali habitava, das crueldades 

desta maléfica criatura.  

Diz-nos também a história, que S. Jorge foi perseguido pelo Imperador Diocleciano, 

torturado e decapitado devido à fé que sempre defendeu, sendo celebrado 

liturgicamente pela Igreja no dia 23 de abril.  

Com um coração de guerreiro, S. Jorge viveu uma vida de coragem e destemidez, 

servindo de exemplo não só para soldados, como para simples cidadãos que 

encontraram na sua forma de ser, um caminho a seguir. Considerado patrono de 

Inglaterra, o santo é ainda o protetor da Ordem da Jarreteira, uma ordem de cavalaria 

britânica, a mais antiga da Inglaterra, instituída no século XIV pelo rei Eduardo III. 

Pensais e bem que as jarreteiras que usais junto ao joelho estão relacionadas com esta 

ordem. Há várias versões da história, mas há uma lenda que conta que Ricardo I, 

também ele rei de Inglaterra, ao atacar Chipre e S. João d'Acre, invocou S. Jorge, em 

busca da força que precisava. Então, lembrou-se de atar às pernas dos cavaleiros uma 

fita de couro que lhes lembrasse o feito em que estavam empenhados.  

Eduardo III terá tido em conta este acontecimento aquando da criação da ordem ao 

designar a liga como seu emblema. Tanto que o distintivo da Ordem da Jarreteira é 

mesmo uma liga bordada a ouro e pedrarias, contendo o lema «Honny soít qui mal y 

pense» (Envergonhe-se quem nisto vê malícia). É usada na perna esquerda, junto ao 

joelho.  

Por todas estas razões, S. Jorge terá sido escolhido por Baden-Powell para ser o patrono 

do escutismo a nível mundial. Para que todos os escuteiros possam encontrar na sua 

bravura, a força, a audácia e a vontade de tornar o mundo melhor, tendo como alimento 

a coragem e como alento a fé.  



 

 

Montai, agora, o vosso cavalo, erguei a vossa lança e segui rumo ao caminho que vos 

levará cada vez mais perto do Homem Novo! 

 

“Material”  

Cada Guerreiro que traga o material que ache adequado, seguindo o Lema “Be 

Prepared” e cada “Tribo” que traga máquina fotográfica, tesoura, agulha da “avó”, 

caneta e caneta de acetato. 

 

Equipa de Animação da 

IV Secção da Região de Viana do Castelo 

 Ycanhota         Be Prepared 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


