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1. 

ATIVIDADE REGIONAL S. JORGE 

23 de Abril de 2022 

01. DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE

O dia de S. Jorge é uma grande atividade destinada a todos os agrupamentos da Região de Viana do 

Castelo, é nesta data que comemoramos o Patrono Mundial do Escutismo. Felizmente, é novamente 

possível o regresso às vivências conjuntas, com a partilha de momentos de alegria. Celebra-se nesta 

data S. Jorge e traça-se um rumo paralelo aos nossos tempos, confrontando as dificuldades atuais. 

Iremos enfrentá-los, amadurecer as nossas capacidades e rumar a um futuro mais pleno, mais saudável 

e equilibrado, promovendo a imagem do CNE e a difusão do escutismo junto da comunidade que acolhe 

este evento. 

02. ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE

DIRIGENTES RESPONSÁVEIS 

Micael Miranda; 

Patrícia Rodrigues; 

Liliana Silva; 

Carolina Gonçalves; 

APOIO E COLABORAÇÃO 

Dirigentes e candidatos a dirigentes a trabalhar na III Secção; 

03. PARTICIPANTES

Pioneiros, noviços e aspirantes; 

04. OBJETIVOS DA ATIVIDADE

• Promover uma grande atividade para os Pioneiros da região, que integre o modelo de vida de S. Jorge;

• Implementar o programa educativo do CNE nas suas diferentes dimensões;

• Promover o escutismo na comunidade;

• Promover o progresso pessoal;

• Fortalecer o Espírito de Equipa, superar as dificuldades e promover a partilha e convívio entre as

equipas e seus elementos; 

• Promover e implementar o Método Escutista como veiculo de desenvolvimento;
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2. 

05. MATERIAL NECESSÀRIO PARA A ATIVIDADE

EQUIPA: 

- Bandeirola de Equipa;

- Material de Escrita (Caneta, Lápis, Caderno, etc…);

- 2 Coletes Refletores (a utilizar pelo Guia e Sub-Guia);

- Esquadro de coordenadas;

- Kit de Primeiros Socorros;

- 2 Bordões;

- 20 Pregos de 75 mm;

Individual: 

- Almoço volante e Lanche;

- Uniforme Oficial de Campo;

- Máscara e demais equipamentos de proteção e higienização pessoal;

06. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE

A figura mitológica do dragão de São Jorge, a feroz criatura que atormentava a Capadócia, representa 
na linguagem dos nossos tempos, os males e desafios que diariamente sentimos. Podemos chamar, a 
essas dificuldades da sociedade atual e dos jovens em particular, de “Os dragões do nosso tempo”. 
Neste dia de S. Jorge, iremos contar com um fiel companheiro, e com ele enfrentar esses desafios. 
Como referia Baden-Powell, evocar S. Jorge, é revestir a sua armadura, para enfrentar com todos os 
meios à nossa disposição este dragão que aparece de diversas e sedutoras formas nas nossas vidas e 
nos nossos quotidianos, sempre confiantes, na prática do bem. 
Somos convidados a encarnar a virtude de São Jorge, a lutar contra os desafios que a sociedade atual 
nos coloca e vestir uma armadura plena em razão e sabedoria. 

07. OUTRAS INFORMAÇÕES

pioneiros.vianadocastelo@escutismo.pt 
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