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IIIª Secção 
 1 – TEMA 

São Pedro, o pescador humilde do lago de Genezareth que se tornou Apóstolo a 
convite de Jesus, foi um grande exemplo de coragem e de Fé. A sua inteira dedicação a 
Cristo fez dele o responsável pela fundação da Igreja após a morte e ressurreição do 
seu Mestre. 
Antes de se tornar um dos doze discípulos de Jesus, Simão era pescador. Segundo o 
relato no Evangelho de São Lucas, Pedro teria conhecido Jesus quando este lhe pediu 
que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão de gente 
que o queria ouvir. 
Pedro, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhe o lugar na 
barca que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão 
que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse-lhe que 
tentara em vão pescar durante toda a noite e nada conseguira mas, em atenção ao seu 
pedido, fá-lo-ia. O resultado foi uma pescaria de tal forma abundante que as redes 
quase rebentaram, sendo necessária a ajuda da barca dos seus dois sócios, que 
também quase se afundava puxando os peixes. Numa atitude de humildade e espanto 
Pedro prestou-se perante Jesus e disse para que se afastasse dele, já que era um 
pecador. Jesus encorajou-o, então, a segui-lo, dizendo que o tornaria "pescador de 
homens". 
Pedro aceitou o convite de Jesus e fez-se ao largo. Sem medo, confiou no seu Mestre, 
teve Fé.  
É esta a mensagem que temos para vós, Pioneiros: Fazei-vos ao largo!  
Não temais.  
Ide mais longe e lançai as vossas redes.  
Jesus conta convosco para anunciares a Sua Palavra em casa, na escola, no vosso grupo 
de amigos, através do vosso exemplo e da vossa Fé. 
Ele confia em vós, no vosso empenho, na vossa vontade de ir mais além, no vosso 
poder de construir um mundo melhor. 
Ele estará sempre convosco em todos os momentos da vossa vida, qualquer que seja a 
vossa barca, estará ao vosso lado a remar, a puxar as redes, a acalmar a tempestade! 
Por isso Pioneiro: 
 
 

 

NÓS CONTAMOS CONTIGO, JESUS TAMBÉM… 

 

2 – DEFINIÇAO DA ACTIVIDADE 

É pretendido, com esta actividade, a dinamização da celebração do dia de São 
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Pedro de uma forma que cative os nossos Pioneiros e os ajude a compreender a 

verdadeira dimensão da mensagem “Faz-te ao largo”. Com ela pretendemos pôr 

em prática todos os conhecimentos adquiridos, pelos Pioneiros, ao longo da sua 

vivência na Secção, nomeadamente os que dizem respeito à técnica de pioneirismo 

e à vivência da Fé. 

 

3 – DATA 

 30 de Junho de 2012 

 

4 – LOCAL 

 Rio Lima entre as freguesias de Cardielos e Argaçosa; 

 Concelho/ Viana do Castelo; 

 Distrito/ Viana Do Castelo; 

 Região Escutista/ Viana do Castelo. 

 

5 - PARTICIPANTES 

5.1 - DIRIGENTES RESPONSÁVEIS 

 David Ferreira Frutuoso (Agrupamento Darque) 

 António Manuel Gonçalves Dos Santos (Agrupamento Meadela) 

 Maria Isabel Rodrigues Lima (Agrupamento Vila Nova de Anha) 

 José Joaquim Queiroz (Agrupamento Darque) 

 Carlos Lima e Silva (Agrupamento Anha) 

 Carolina Maria Lima Gonçalves (Agrupamento Anha) 

 Elisabete de Sousa Correia (Agrupamento Anha) 

 José Carlos da Silva Freitas (Agrupamento Meadela) 

5.2 - PARTICIPANTES 

 Pioneiros, noviços e aspirantes à IIIª Secção; 

 Dirigentes responsáveis.  
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6 - OBJECTIVOS DA ACTIVIDADE 

 Comemorar o Dia de São Pedro, patrono da IIIª Secção; 

 Aumentar a vivência da Fé; 

 Desenvolver entre os participantes um espírito de equipa e grupo; 

 Aplicar alguns conhecimentos de pioneirismo; 

 Estimular o espírito artístico e musical das Comunidades da Região. 

 

7 - CONTEÚDOS DA ACTIVIDADE 

 “ Descida do Rio Lima em jangada” e “Festa musical”. 

 

 
 

Equipa de Animação da 

                                      IIIª Secção da Região de Viana do Castelo 

 

 

 

HORÁRIO 

 

09h00 – Inscrições 

10h00 – Prova de flutuabilidade das jangadas 

11h00 – Lanche da manhã 

11h30 – Preparação das jangadas para a partida 

11h45 – Partida 

14h00 – Chegada à praia fluvial de Argaçosa (junto ao Remo) 

14h30 – Almoço  

15h00 – Momento musical 

16h30 - Encerramento 
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MATERIAL POR EQUIPA 

 

- Bandeirola  

- Jangada conforme desenho em anexo 

- Cada elemento traz um colete “salva-vidas” 

- Uma música escutista ou adequada ao tema (original ou a sua própria versão) 

- Uma máquina fotográfica 

- Farmácia de equipa 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

- Lanche da manhã e da tarde 

- Almoço para partilhar em equipa 

- Tolha e muda de roupa 

 

 

 

 

 

 

Esta jangada é feita com madeira e câmaras-

de-ar grandes! 
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Esta jangada é feita com madeira e bidões 

(parte a preto), pode ser feita com bidões 

de plástico ou de metal. 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dois modelos são o básico depois cada equipa poderá fazer alterações e 
melhorias.  

As medidas para as jangadas sugeridas pela Equipa de Animação Regional da IIIª 
Secção são a Largura entre 1,2m e 2m e o Comprimento entre 1,5m e 2,5m. 

Nota: Ter em atenção o número de elementos e o peso dos mesmos que compõe a 
tripulação. 

É estritamente proibido usar kayak ou canoas na construção das jangadas. 


