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Caros Irmãos Escutas,  
 Entre os dias 8 a 19 de Setembro de 1919 realizou-se em Gilwell o primeiro curso de formação de dirigentes. 
O curso foi um sucesso, ficando conhecido como curso da “Insígnia de Madeira”, devido à certificação que 
era dada a quem o concluísse. 
Este ano celebramos os 100 anos de Gilwell e os 100 do primeiro curso de formação de dirigentes. Assim, 
entendemos que o nosso IndabaOeste2019 será viver e celebrar este espírito de Gilwell. Se no ano passado 
houve um regresso à origem do escutismo, com uma vivência intensa do “Escutismo para Rapazes”, este 
ano o azimute é Gilwell e todo o seu manancial.  
Em 1919 Francis Gidney, primeiro chefe de Campo de Gilwell, seguindo as linhas orientadoras definidas por 
B-P, dirigiu o primeiro curso de formação de dirigentes em Gilwell, com 18 formandos, o primeiro curso da 
insígnia de madeira marcou o início do processo da formação dos adultos, estabelecendo-se o Código de 
Gilwell que assenta em 10 valores essenciais que norteiam a relação entre os formadores e os Dirigentes: 
amizade, compreensão, exemplo, eficiência, atualização, positiva, entusiasta, leal, bem-humorada, 
empenhada e tradicional. A par deste código, também Gilwell está materializada num conjunto de símbolos 
como o “machado no tronco”, inspirado nos muitos machados cravados em troncos, por segurança, nos 
cursos de formação de chefes, e que representava o carater práticos dos cursos, ao ar livre! O próprio “lenço 
de Gilwell”, inicialmente, com o exterior cinzento (cor da humildade) que depois passou a ser bege-areia e 
interior rosa-velho, as “contas de madeira” e a simbologia da simplicidade, a “anilha”, o “portão dos 
leopardos”, a “white house”, e tudo o que demais poderemos encontrar em Gilwell. Durante dois dias 
viveremos este imaginário, e também este ano, respondendo ao apelo feito nos Indabas anteriores, a 
proposta é diferente! É um fim-de-semana de ar livre, em verdadeiro acampamento, mas com a garantia de 
formações necessárias ao cumprimento do SFAE.  
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Assim, e por razões de logística foi necessário criarmos três grupos de animadores, que serão alocados nas 
diferentes formações: os animadores que se encontram no ano do discernimento, os animadores que se 
encontram em ano de estágio/ regresso ao activo e os animadores já investidos. E necessariamente também 
algumas das formações terão critérios de prioridade fundamentais para garantirmos o cumprimento das 
exigências formativas dos planos individuais de formação. As inscrições já se encontram a decorrer, por 
módulo, na plataforma Farol até Domingo, dia 10 de Março de 2019. 
 
É um desafio, mas também um apelo: façamos deste IndabaOeste mais um marco na construção desta 
identidade Oestina que nos carateriza.  
O custo da actividade é de €15,00 (quinze euros), e deverá ser liquidado no início da atividade como check 
in. 
 
Em termos de material individual, relembramos que a atividade será em regime de acampamento, pelo que 
o almoço de Sábado é para ser trazido de casa. Pedimos ainda que, para a nossa ceia, tragam algo da v/ zona 
de origem para partilharmos. 
 
Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar anim.oeste@escutismo.pt ou 967662727.   

  

Em anexo, o programa da atividade. 

Canhotas fraternas,  

  

 



 

 
 

 
Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo do Oeste  

Estrada de Salir, 68 – 2500-660 Salir do Porto  
Tel e Fax: 262989025   geral.oeste@escutismo.pt  

  
Programa do Indabaoeste 

Sábado 16 de Março de 2019 
8h00 Check-in 
8h45 Oração 

Imaginário 
Constituição dos grupos/patrulhas 

9h30 -
11h00 

Vida em Campo 
(Estágio, Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

11h00-
13h00 

Pioneirismo 
(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

Orientação 
(Discernimento/Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

13h00 -
14h00 

Almoço 

14h00-
16h00 

Princípios Básicos de Socorrismo  
(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

Pioneirismo 
(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

16h00-
16h15 

Coffee break 

16h15-
18h00 

Planeamento Integrado de Atividades 
(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

Princípios Básicos de Socorrismo (Estágio/Regresso ao 
Ativo, Dirigentes) 

18h00-
20h00 

Alimentação em campo 
(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

Desenvolvimento da Criança e Adolescente 
(Discernimento/Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 

20h00 Jantar 
21h30 Animação Fogo Conselho 

(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 
00h00 Oração e Silêncio 

Domingo 17 de Março de 2019 
7h30 Alvorada 
7h45 Ginástica Matinal 

Oração 
Pequeno Almoço 

8h45 Orientação 
(Discernimento/Estágio/Regresso ao Ativo, 

Dirigentes) 

Escutismo, Movimento Seguro 
(Discernimento/Estágio/Regresso ao Ativo) 

10h45 Coffee break 
11h00 Critérios para preparação de atividade escutista 

(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 
Cozinha Selvagem 

(Estágio/Regresso ao Ativo, Dirigentes) 
13h00 Almoço 
14h00 Desmontagens 
14h30 A Eucaristia 

(Estágio, Regresso ao Ativo, Dirigentes) 
16h30 Avaliação 
17h00 Encerramento 


