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Atividade Regional S. Jorge 

 

Definição da atividade 

• Assinalar o dia de S. Jorge com diversas atividades desenvolvidas em 
bando; 

• Criar momentos de boa disposição entre escuteiros.  

 

Local 

• S. Romão do Neiva  

 

Data 

• 23 de abril de 2022 

 

Objetivos 

• Promover o uso da imaginação e da criatividade; 

• Colocar em prática os conhecimentos de habilidade manual e destreza; 

• Promover o espírito de “competição” saudável entre os participantes 
através do método do jogo. 

 

Conteúdos 

• Realizar um circuito onde serão postos à prova os conhecimentos dos 
participantes.  

 

Dirigentes responsáveis 

• Maria da Conceição Nobre Tiago (Agrupamento Meadela) 

• Rui Mesquita Rodrigues de Matos (Agrupamento Meadela) 

• Jorge Samuel Ferreira Gomes (Agrupamento Meadela) 

• José Luís Ferreira Gomes (Agrupamento Meadela) 

• Catarina Carvalho Gomes (Agrupamento Meadela) 

 

 



 

 

 

 

Participantes  

• Lobitos e Patas tenras da Iª Secção 

 

Material individual (obrigatório) 

• Almoço e lanches 

• Água 

• Farda de campo 

• Boné / Impermeável (se necessário) / agasalho 

 

Material por bando 

• Coletes refletores (2 p/ bando) 

• Farmácia  

• Material de escrita + lápis de cor 

• Tesoura 

• Cola líquida  
 

Programa  

08:00h - Receção aos participantes. 
 
09:00h - Final das Inscrições 
 
09:15h - Início das atividades 
 
12:30h - Almoço  
 
13:30h - Reinício das atividades por secção 
 
17:00h - Desfile dos Contingentes 
 
17:15h - Cerimónia de Encerramento 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Olá a todos! 

 Mais uma grande atividade que se aproxima. 

Desta vez será para festejarmos o dia de S. 

Jorge.  

 S. Jorge foi um 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. 

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

mesmo santo protetor, 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. 

 Durante esta atividade também nós teremos de mostrar a nossa valentia e 

a nossa coragem para enfrentar os desafios que nos serão propostos? 

 Estão preparados? Esperamos por todos vocês! 

 

Canhotas amigas, 

 

Equipa de animação 


