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1. 

ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 

ATIVIDADE REGIONAL . 08 de outubro de 2022 

 

01. DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 

A Abertura do Ano Escutista é uma grande atividade destinada a todos os agrupamentos da Região de 

Viana do Castelo, que marca o início de um novo calendário. Pretende-se que a Abertura do Ano Escutista 

seja um espaço de vivência conjunta das práticas escutistas, promovendo também a imagem do CNE e 

a difusão do escutismo junto da comunidade que acolhe este evento, tendo como cenário a Vila de Ponte 

da Barca. 

 

Como pioneiros, somos chamados à descoberta do mundo que nos rodeia, (mais ainda neste centenário 

do CNE). Somos criaturas insatisfeitas, que sentimos no nosso interior um ímpeto de fazer diferente, de 

mudar, de inovar, de fazer mais e melhor…não é essa também a missão do escutismo? Colocar mãos à 

obra, abandonar o supérfluo e não viver conformados, procurar mais e melhor? Lutar diariamente para 

concretizar os nossos sonhos? 

 

02. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

 

Já imaginaste a tua vida sem escutismo? Sem o sentimento de partilha, sem a “cor” das nossas secções? 

Sem as atividades ao ar livre, sem a tua equipa a teu lado, sem o jogo, o raid, o acampamento? 

Sabias que ao longo de todos estes anos de escutismo, tempos houve onde o nosso movimento não era 

bem-vindo, tendo chegado mesmo a ser proibido em alguns países, por regimes opressores? 

Com o nosso espírito inconformado iremos partir atrás no tempo com a nossa mais recente invenção. 

Vamos viajar para um passado, onde o escutismo se encontrava banido por regimes invasores, que se 

empenhavam em impedir o nosso estilo de vida. A nossa missão? … Viajar para 1918, aprender os seus 

costumes, mas mais que isso, apoiar os nossos irmãos escuteiros. Os nossos antepassados, na 

importante missão de mostrar que a esperança é uma força inabalável, que tal como o escutismo a 

capacidade de sorrir, de ajudar o próximo, de sentir e fazer sentir felicidade é o caminho para a vida. 

 

03. ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

DIRIGENTES RESPONSÁVEIS 

Micael Miranda; 

Patrícia Rodrigues; 

Liliana Silva; 

Carolina Gonçalves; 
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1. 

  

APOIO E COLABORAÇÃO 

Dirigentes e candidatos a dirigentes a trabalhar na III Secção; 

 

04. PARTICIPANTES 

Pioneiros, noviços e aspirantes; 

 

05. OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

• Promover uma grande atividade para os Pioneiros da região; 

• Implementar o programa educativo do CNE nas suas diferentes dimensões; 

• Promover o escutismo na comunidade; 

• Promover o progresso pessoal; 

• Fortalecer o Espírito de Equipa, superar as dificuldades e promover a partilha e convívio entre as 

equipas e seus elementos; 

• Promover e implementar o Método Escutista como veículo de desenvolvimento; 

 

06. MATERIAL NECESSÀRIO PARA A ATIVIDADE 

EQUIPA: 

 - Bandeirola de Equipa; 

- Material de Escrita (Caneta, Lápis, Caderno, etc…); 

 - 2 Coletes Refletores (a utilizar pelo Guia e Sub-Guia); 

 - Kit de Primeiros Socorros; 

 - 2 Bordões; 

 - 2 Tubos de VD 16 mm com 45 cm de comprimento; 

  

Individual: 

 - Almoço volante e Lanche; 

 - Uniforme Oficial de Campo; 

 - 1 Toalha (tipo de rosto); 

 

07. OUTRAS INFORMAÇÕES 

pioneiros.vianadocastelo@escutismo.pt 
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