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ATIV IDADE REGIONAL DE  S .  JORGE 2021  
2 4  d e  a b r i l  d e  2 0 2 1  

 

1.ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE 

São Jorge (séculos III-IV) é um dos mais conhecidos santos da Igreja, e a sua reputação continua viva, em 

especial no Oriente, mas também um pouco por todo o mundo. Não há quaisquer pormenores históricos 

exatos sobre a vida deste santo da Igreja, sabendo-se, contudo, que o seu culto se espalhou rapidamente 

a partir da Palestina. 

As lendas em torno desta figura insigne descrevem-no, geralmente, como cavaleiro da Capadócia (atual 

Turquia) que resgatou uma donzela de um dragão, gesto esse que levou ao batismo de milhares de 

pessoas. É de referir que o pormenor lendário sobre a existência de um «dragão» foi um acrescento 

medieval à lenda já existente sobre São Jorge. Mais tarde, vítima da perseguição do imperador Diocleciano 

(244-311 d.C.), terá sido torturado e decapitado devido à fé que sempre e destemidamente defendeu. O 

seu martírio é celebrado liturgicamente pela Igreja no dia 23 de abril. 

Persistem algumas dúvidas relativamente à origem da devoção a São Jorge em 

Inglaterra, mas há dados que apontam no sentido de ter sido considerado protetor, 

da Ordem da Jarreteira, já no reinado de Eduardo III, no século XIV. 

Tendo o Escutismo nascido em Inglaterra, Baden-Powell confiou, ao mesmo santo 

protector, o Movimento Escutista Mundial. Por isso, São Jorge é o Patrono Mundial 

do Escutismo, representando a unidade dos Escuteiros do mundo inteiro e, 

simultaneamente, o desejo de uma vida fiel e corajosa no cumprimento da vontade de Deus. 

Atualmente, São Jorge é o patrono de Inglaterra, dos soldados e dos Escuteiros, havendo numerosas 

igrejas em todo o mundo a ele dedicadas. (in ww.escutismo.pt) 
 

2.DATA 

24 de abril de 2021 
 

3.LOCAL 

No agrupamento, em conjunto com a tua patrulha, de preferência ao ar livre, cumprindo todas as regras 

da DGS, realçando o uso obrigatório de máscara, a desinfeção das mãos e o distanciamento social. 
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4.DIRIGENTES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE DA IIª SECÇÃO: 

• David Fernandes 

• David Frutuoso 

• Francisca Lomba 

• Martinho Baganha 

• Sónia Prego 
 

5.PARTICIPANTES 

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

6.OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

• Celebrar o dia de S. Jorge, patrono Mundial do Escutismo; 

• Promover o desconfinamento seguro dos agrupamentos e das expedições; 

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

aprendizagens; 

• Promover o progresso pessoal; 

• 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, mantendo o 

distanciamento social. 
 

7.CONTEÚDOS DA ATIVIDADE 

No dia da atividade, às 09h convidamos as patrulhas a assistir à Cerimónia de Abertura que será 

transmitida nas plataformas digitais. 

Durante o dia as equipas de animação devem dinamizar uma atividade, de preferência aproveitando os 

espaços exteriores das sua paróquia / freguesia, fazendo, por exemplo, um jogo de pistas ou um hike (Sem 

esquecer as regras definidas pela Junta Central no plano de desconfinamento). 

Durante essa atividade, as patrulhas devem construir uma figura presente na vida de S. Jorge (por 

exemplo, o dragão, o próprio S. Jorge, etc) e realizar um vídeo de uma passagem da história de S. Jorge 

onde essa figura apareça e os elementos da patrulha sejam as restantes personagens. 

Durante o dia enviem fotos da vossa atividade, da construção da figura e o próprio vídeo para o Whatsapp 

(no grupo whatsapp que irá ser criado) ou para o email (exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt). 
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No caso do vídeo ser muito pesado para ser carregado no Whatsapp ou email, utilizem, por exemplo, a 

plataforma “wetranfer” e enviem o link. 

O contacto do dirigente inscrito com cada patrulha será colocado num grupo do Whatsapp com todos os 

dirigentes da região presentes na atividade. As fotos e os vídeos devem ser colocados nesse grupo para 

que todos os agrupamentos possam acompanhar as atividades uns dos outros. (Caso algum dirigente não 

queira que o seu contacto seja colocado nesse grupo, agradecemos que nos informe). 

Após o término das atividades convidamos as patrulhas a assistir à Cerimónia de Encerramento que será 

igualmente transmitida nas plataforma digitais às 16h15. 
 

8.MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A ATIVIDADE: (por patrulha) 

(a partilha dos objetos só poderá ser feita se forem desinfetados entre cada utilizador) 

• Material para construir a figura 

• Máquina fotográfica / telemóvel para tirar fotografias e gravar o vídeo 

• Bandeirola de Patrulha 

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

• Telemóvel com internet e “Whatsapp” para o dirigente acompanhante da patrulha 

O restante material devera ser definido pelas equipas de animação, em função da atividade preparada. 
 

9.OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Dúvidas / Esclarecimentos: 

o exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

o 925 805 053 (David Fernandes) 


