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Data e Local 
24, 25 e 26 de Fevereiro 2017 

Entre Ambos-os-Rios (Ponte da Barca) 

 
Participantes 
Pioneiros, Noviços e Aspirantes a III Secção. 

 
Temática 
(...) Na origem do processo de criação de tudo, no Escutismo, estão os jovens.(...) Porque olhando os jovens, Baden Powell 

sabe que não é com “sermões” sobre ideal de vida que conseguirá fazer com que ele seja aceite. Por isso, cria um Jogo, 

juntando os rapazes e organizando-os em grupos, com papéis, regras e espaços definidos. Para esse Jogo, que testa em 

Brownsea, escreve histórias, evoca ambientes, apresenta pessoas/heróis, propõe símbolos; numa palavra: cria um 

Imaginario. E do diálogo entre imaginário e a sua intenção educativa, que é transmitir aos jovens o ideal de vida, sintetizado 

no Espírito Escutista, nasce a Mistica, que dá forma, alma e conteúdo ao Jogo Escutista. (...)14” 

 

É com grande satisfação que apresentamos a 6ª edição do Challenge 2017 “Em direção ao alto”  

 

O progredir no terreno em condições atmosféricas da época, tornou esta atividade impar, com a participação de 

Pioneiros, Caminheiros e Dirigentes. A partilha de experiências e conhecimentos, fortaleceu os laços entre os 

elementos participantes por um objetivo comum. O Espírito escutista transformou as dificuldades em 

oportunidades e a paixão pela natureza deu-nos a força interior para enfrentar os nossos obstáculos. 

 

Fazer um raid é viver! É fazer um apelo a todos os seus recursos para viver o máximo, nas condições que o 

inverno torna hostis.  

Num Raid de inverno podemos pôr á prova as nossas capacidades de enfrentar a natureza confrontando as 

condições climatéricas, sejam elas boas ou más.  

Durante a caminhada é natural que surjam situações inesperadas, criadas pelo jogo ou pelo acaso. São ótimas 

oportunidades para avaliarmos as nossas competências, conhecimentos e atitudes.  

Nos dias que correm, estamos habituados às “mordomias”, que o tempo e a tecnologia nos oferecem, de fazer 

quase tudo, e quase tudo sentado!  
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Até que ponto somos capazes:  

o De deixar as nossas aventuras “virtuais” durante um tempo;  

o De praticar desportos sem nos constiparmos;  

o Tirar as mãos dos bolsos e dar-lhes destreza;  

o De fazer um Raid de Inverno, pondo em prática os ensinamentos do nosso fundador;  

o De suportar com alegria 12horas de actividade;  

Seguindo este mote, propomos com o mesmo propósito um Raid com cerca de 12 horas de duração. 

Vamos manter a mesma estrutura das edições anteriores, acrescentado mais autonomia às equipas,  

o na preparação e planeamento das etapas,  

o na elaboração do Plano de Segurança em Raid (PSR),  

o na preparação das refeições adequadas e transporte dos ingredientes,  

o na seleção de materiais de apoio ao raid,  

«Frassati como jovem, fascinado pelo desportivismo de Pier Giorgio, teria desejado imenso fazer parte de um dos 

seus grupos. Este conquistador dos cumes, este suscitador de amigos, este consolador dos pobres, este 

apaixonado de ação social, era, antes de tudo, um místico. A sua vida transbordante, exuberante de juventude, 

extraía a sua força de uma união íntima com o Cristo vivo, que ele respirava a plenos pulmões como o ar dos 

cumes.» 

Centramo-nos em Pier Giorgio Frassati, modelo proposto pelo CNE para o ano escutista 2016/2017, e na 

consequente mensagem de vida que nos legou; e em contraponto, podemos refletir em temas como o 

individualismo e a laicização, sem nunca perdermos de vista como podemos intervir como Pioneiros na 

construção de um “Mundo Novo”. 

Importa, pois, reter e tornar esclarecidas estas perspetivas, pois só assim daremos sentido ao caminho. Fica o 

convite e será “Em direção ao alto”. 

“Em direção ao alto”. É uma frase curta que foi a síntese do seu modo de vida: procurando sempre o que nos 

engrandece, o que nos leva além de nós mesmos, para o melhor que podemos ser como pessoas, para o melhor 

de nós mesmos. É a luta pela perfeição da vida. Por outras palavras, em direção à santidade. Significa lutar pela 

fonte da vida: Deus 

Testando a vossa capacidade às condições físicas e climatéricas; o espírito de equipa, a capacidade de resolver 

problemas e desafios. Fomentando um conjunto técnicas / aprendizagens que te permitam adquirir mais 

conhecimentos, e evoluíres nas competências e atitudes. 

Sejamos capazes de vivê-los na relação com o outro, sobretudo aqueles que estão mais distantes de nós, 

assumindo desta forma a nossa conversão, enquanto “movimento de fronteira”, Igreja viva e peregrina, 

continuamente “em saída”. 
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Regulamento 

ARTIGO 1º - Finalidades  

 Estimular os participantes pelas atividades ao ar livre;  

 Desenvolver o método escutista segundo a mística e simbologia da III secção;  

 Criar oportunidades para experimentar e partilhar conhecimentos adquiridos;  

 Registar e ultrapassar dificuldades;  

 Desenvolver a criatividade e espírito crítico dos jovens, através das atividades propostas;  

 Encorajar os participantes para a autoaprendizagem, ajudando a definir e avaliar os seus próprios 

objetivos;  

 Contribuir para o crescimento espiritual;  

ARTIGO 2º - Da organização  

 O local da atividade é na Serra Amarela;  

 Controlo da atividade e logística são convidados Dirigentes que acompanhem as equipas.  

 O transporte de chegada até ao local da atividade e do mesmo para casa é da responsabilidade de cada 

Equipa.  

 Chegada por transportes públicos é limitado: se necessário entrar em contacto com a organização para 

verificar as melhores possibilidades.  

 Todos os contatos entre os participantes e a organização da atividade serão feitos preferencialmente por:  

o Correio eletrónico: interagrupamentospioneiros@gmail.com 

o Telemóvel: 968710586 / 912529923 

Artigo 3º - Inscrição  

As inscrições são feitas em formulário próprio disponível neste link:  

https://goo.gl/O3MwbW 

Data limite de inscrição: 31 de Janeiro 2017 

Data limite de pagamento: 11 de Fevereiro 2017.  

Forma de Pagamento: por transferência bancária pelo IBAN:  PT50 0010 0000 4451 1490 0014 3 

Obrigatório envio de comprovativo para: interagrupamentospioneiros@gmail.com  

mailto:interagrupamentospioneiros@gmail.com
https://goo.gl/O3MwbW
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 A inscrição só é considerada válida após confirmação de pagamento (enviar comprovativo).  

 Após inscrição as equipas são inteiradas de todos os pormenores específicos e de logística da atividade: 

mística e simbologia; planeamento; segurança e saúde; vestuário; alimentação; equipamento; treino; 

técnicas de orientação; trabalho de equipa, etc.  

 

A inscrição inclui:  

 Uma insígnia alusiva à atividade;  

 1 escalímetro por equipa;  

 Mapa;  

 Challenge-book – motor da atividade (entregue no check-in);  

 Reforço de sábado 

 Alojamento 

 Fita-Lannyard 

 Cartões identificação 

 Certificado de Participação 

 Lembrança 

 

Valor de Inscrição: 10€ por elemento 

 

Todos os elementos participantes devem respeitar e aceitar as condições de inscrição, regulamento (e todas as 

informações fornecidas) para a atividade.  

Todos os participantes escuteiros têm obrigatoriamente de estar inscritos no SIIE (Sistema Integrado de 

Informação Escutista), com o respetivo prémio de seguro pago e ficha de saúde em dia até ao momento das 

inscrições definitivas, podendo posteriormente ser atualizada, em caso de necessidade médica.  

Em caso de desistência após o pagamento da inscrição, o valor da mesma não será devolvido.  

Artigo 4º - Atividades  

Os participantes terão de andar sempre uniformizados, com chapéu/Beret (modelos oficiais), camisa, lenço (se 

aplicável), calções/saia, meias, jarreteiras e botas tipo montanhismo ou calçado desportivo. São permitidos 

agasalhos com motivos escutistas, de preferência iguais nos elementos da mesma equipa.  

«[…] visto que a honra do Grupo anda ligada ao lenço, deves ter muito cuidado em o conservar limpo e decente.[…] O uso 

correto do uniforme e o aprumo da apresentação de cada escuteiro faz dele um motivo de crédito para a nossa obra. […] Pelo 

contrário, um escuteiro desleixado e mal vestido pode desacreditar toda a organização aos olhos do público. […]» in Palestra 

de Bivaque nº 3, Escutismo para Rapazes; B.P.  
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 Em caso de mau tempo, não está previsto o cancelamento do Raid. No entanto algumas atividades podem 

ser alteradas / anuladas.  

 Dormida em regime de acantonamento.  

 Ao inscreverem-se no Challenge 2017, os participantes, através dos seus representantes legais, dão 

consentimento a que lhes tirem fotografias e sejam feitas imagens de vídeo que podem vir ser utilizadas, 

em todos os tipos de suporte de comunicação dos Agrupamentos e da região. 

 

O Challenge  será constituído por quatro etapas:  

1ª Etapa noturna: Frassati um “Montanhista Robusto” 

2ª Etapa Nocturna / Diurna: Raid “Em direção ao Alto”  

3ª Etapa Nocturna: Alegria da amizade 

4ª Etapa Diurna: Projecto Comunitário 

 

 Técnicas de orientação pelo terreno, bússola, escalímetro;  

 Montagem de abrigos;  

 Prática de nós e amarrações básicas;  

 Técnicas de marcha a pé;  

 Manobra de cordas /  Sujeito a alteração;  

 Técnica para iniciar fogo com arco e pedreneira;  

 Partilhar experiências;  

 Resolução de problemas;  

 Oportunidades de progresso escutista;  

 Momentos de reflexão;  

 Explorar e relatar a fauna e flora de um troço do percurso do Raid.  
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Está previsto prémios de participação para todas as equipas, distinguindo as três melhores.  

 Todas as questões, em matéria disciplinar, serão resolvidas com base no Regulamento de Justiça do CNE e 

segundo o Método Escutista, cabendo a sua resolução, em última instânciaao staff do Challenge 

 

Seguir os 7 princípios éticos para atividades escutistas:  

1. Planeia e prepara;  

2. Gere os teus resíduos adequadamente;  

3. Deixa o que encontrares:  

4. Respeita a vida selvagem;  

5. Sê atencioso com outros visitantes;  

6. Respeita a Fauna e a Flora 

 
Ementa 
Sábado: Almoço:  Refeição Volante1 

Jantar:   Cozinha Selvagem (Pão na vara, Fêveras e Maçã no espeto)2 

Domingo: Almoço:  Massa com Frango (em comunidade) 

1  Cada elemento deverá levar o seu almoço na mochila. 

2 Momento de convívio entre todos os partipantes no Challenge 

 

Avaliação 
As Equipas serão avaliadas segundo o seu desempenho nas provas a estarão sujeitas durante toda a atividade; 

O espírito de equipa e a capacidade para resolver problemas e desafios, serão, também, objeto de avaliação; 

A capacidade de as equipas se adaptarem às condições físicas e climatéricas, fará, também, parte da avaliação. 



 

Challenge 2017: ‘Em Direção ao Alto” | 24 a 26 Fevereiro | Ponte da Barca 

7 

Horário 

Hora 

 

24 de Fevereiro 

 

25 de Fevereiro 

 

26 de Fevereiro 
00:00 

 

  

 

  

 

  

00:30 
   01:00 
   01:30 
   02:00 
   02:30 
   03:00 
   03:30 
   04:00 
   04:30 

  

Alvorada / Higiene 
Oração / Peq.-Almoço 

 05:00 
  

RAID: 
"Em direção aoAlto" 

 05:30 
   06:00 
   06:30 
   07:00 
   07:30 
   08:00 

   

Alvorada 
Higiene Pessoal 

08:30 

   

Oração 
Pequeno Almoço 

09:00 
   

Projecto Comunitário 

09:30 
   10:00 
   10:30 
   11:00 
   11:30 
   12:00 
   Preparação Almoço 12:30 
   13:00 
   13:30 
   

Oração 
Almoço 14:00 

   14:30 
   

Avaliação 

15:00 
   

Regresso a casa… 

15:30 
   16:00 
   16:30 
   17:00 
  

Lanche 
Prep. Fogo Conselho 

 17:30 
   18:00 
   18:30 
  

Eucaristia:  
“Aspirar uma vida plena e 

intensa” 

 19:00 
   19:30 
   20:00 
  

Oração 
Jantar 

 20:30 
   21:00 
 

Recepção 
  21:30 

  

Alegria da Amizade 

 22:00 
 

Abertura 
  22:30 

 

Frassati um 
“Montanhista Robusto” 

  23:00 
 

Oração 
Silêncio 

  23:30 
   00:00 
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1As montanhas significavam também para Pier Giorgio a alegria partilhada com os seus companheiros: os seus amigos mais 
queridos ou talvez os mais improvisados companheiros, para quem ele expressava toda a sua bondade e generosidade. 
Tomava sobre si o fardo daqueles que estavam um pouco mais lentos ou cansados. Às vezes dizia que o seu pé doía e 
precisava de parar e descansar, para não humilhar aqueles que realmente precisavam de o fazer. Ou ia de um lado para o 
outro, entre as montanhas e a planí- cie, a fim de aliviar as mochilas dos que eram um pouco mais fracos. Fazia tudo isso com 
uma tal boa disposição que nada a poderia destruir, nem mesmo a fadiga. Com uma voz bastante apagada, começava a 
cantar uma música para o grupo ou, no silêncio do acampamento, convidava todos a rezar antes de dormir. Todos nos 
podemos inspirar na forma como Pier Giorgio Frassati viveu. As montanhas, as suas montanhas, podem ser uma escola, um 
templo, um ginásio para ajudar cada um de nós a esforçar-se sempre, sempre em direção às alturas. 

2 A idealização, preparação e realização de um projeto comunitário, bem como a avaliação do  mesmo e avaliação/celebração 
de toda a participação no Challenge. 

 
Informações Gerais 
 As inscrições serão realizadas via internet, através de link específico com um prazo limite até 31/01/2017; 

 Equipas com mínimo de 4 e máximo de 8; 

 

Sugestões de material de estudo: 

– Mini Manual de Técnica Escutista (à venda no DMF) 

– Nós & os Nós (DMF) 

– Nós & Construções (DMF) 

– Cadernos de Caça (disponível para consulta na página Técnica Escutista 

https://www.facebook.com/groups/873272119351327/?fref=ts) 

– Códigos e Cifras - http://www.cne escutismo.pt/recursos/cscodigoscifras/codigos.htm 

– Inkwebane - http://inkwebane.cne-escutismo.pt/ 

 

 

 

 

As atividades e horários indicados neste documento podem vir a ser alterados. 

https://www.facebook.com/groups/873272119351327/?fref=ts
http://inkwebane.cne-escutismo.pt/

