
  



 

 

● exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

ATIV ID ADE REGION AL DE  S .  JORGE 
S e i x a s  

2 8  d e  a b r i l  d e  2 0 1 9  
 

1.DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 

Esta Atividade Regional pretende celebrar o dia de S. Jorge, patrono mundial do Escutismo. 

Neste dia reunimos todas as Expedições da Região em Seixas e queremos tornar este, num dia especial, 

cheio de alegria, diversão e boas práticas escutistas. 
 

2.DATA 

28 de abril de 2018 
 

3.LOCAL 

Seixas, Caminha 
 

4.DIRIGENTES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE DA II SECÇÃO: 

Equipa Regional: 

• David Fernandes 

• David Frutuoso 

• Francisca Lomba 

• Martinho Baganha 

• Sónia Prego 
 

5.PARTICIPANTES 

Exploradores, Noviços, Aspirantes, Dirigentes e Candidatos a Dirigente a trabalhar na II Secção 
 

6.OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

• Celebrar o Dia de S. Jorge; 

• Implementar atividades baseadas no Programa Educativo do CNE e nas chamadas “FACEIS”; 

• Proporcionar aos Exploradores da Região um dia divertido, com novas experiências, 

aprendizagens e a descoberta de novas amizades; 

• Fortalecer o Espírito de Patrulha, superar as dificuldades ao longo da atividade e desenvolver 

mecanismos de proximidade entre os participantes através do método do jogo; 
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7.CONTEÚDOS DA ATIVIDADE 

• Orientação / Topografia 

• Nós e Amarrações 

• Sistema de Progresso 

• Socorrismo 

• Códigos e Sinais 
 

8: MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE: 

Por Patrulha: 

• Material de Escrita: Caneta, lápis, caderno, tesoura, … 

• Material de Orientação: Bussola, régua, transferidor, … 

• 1 caneta de acetato 

• Lanterna 

• Bandeirola de Patrulha (Guia de Patrulha) + 2 bordões 

• 2 Coletes refletores 

• Farmácia de Patrulha 
 

Por Explorador / Dirigente: 

• Mochila pequena com almoço volante, lanche da manhã / tarde e água 

• Impermeável (se chover) 

• Agasalho / Roupa quente 

• Boné / Chapéu 

• Uniforme de Campo (T-Shirt / Polo Escutista). 
 

9: OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Dúvidas / Esclarecimentos: 

o exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

o 925 805 053 (David Fernandes) 

Reunião com as equipas de animação das expedições 

10 de abril de 2019 (quarta feira), às 21h15 

Sede da Junta Regional 
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Há muito, muito tempo... surgiu a necessidade de criar um grupo de pessoas que, por terem capacidades 

extraordinárias de adaptação, perseverança, amizade, solidariedade e o arrojo de ir mais além e ser mais 

e melhor, se tornaram nos Guardiões de S. Jorge., uma Ordem que tinha como missão combater os 

"dragões" que surgem na nossa vida... 

 

Os Guardiões de S. Jorgecontavam com muitas Expedições destemidas e aventureiras.  

Todos elas nunca haviam sido chamadas numa tarefa tão complexa como a que se avizinhava e sem 

saberem estavam já a ser treinados para tal. 

 

E eis que surgiu o dia... Estávamos numa tarde tranquila de primavera, na mui nobre e leal vila de Seixas. 

Tudo parecia calmo até soar o barulho ensurdecedor de um alarme que provocou, de tão estridente que 

era, uma vibração em todos os sinos que por perto existiam...o barulho era insuportável e apesar de ter 

durado apenas uns segundos, pareceram horas... o que teria sucedido? Nada que justificasse tamanho 

frenesim... apenas uma carta que dizia: 

 

"Bravos Escuteiros da Região de Viana do Castelo, precisamos da vossa preciosa 

ajuda para conseguir restabelecer a espiral do tempo. Soubemos que alguns 

escritos e acontecimentos preciosos estão prestes a ser modificados pela Ordem 

do Dragão. A Cidade Prometida vai ser destruída. A tua ajuda nesta recuperação 

é crucial.  

Só tu, que conheces a história, nos podes ajudar a restabelecer a normalidade, 

porque se não o fizeres, tudo o que conheces será destruído e a continuidade do 

escutismo ficará comprometida. Nós já não temos força, para travar esta batalha 

sozinhos ... Tu tens as "armas" para o fazer, tu conheces os trilhos por onde deves 

seguir e as etapas que deves alcançar, para que tudo volte ao normal.  

Contamos contigo e juntos vamos conseguir preservar a Espiral do Tempo. 

Sentes-te preparado para aceitar  

esta missão? Tens coragem para viajar no tempo? Então, esperamos por ti."  
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