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1. 

 

 

ATIVIDADE REGIONAL S. JORGE  

23 de Abril 2022 

 

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

Castelo, que visa comemorar o dia do patrono mundial do escutismo. 

Pretende ser um espaço de vivência conjunta das práticas escutistas, promovendo também a imagem 

do CNE e a difusão do escutismo junto da comunidade que acolhe este evento. 

 

“OS DRAGÕES DO NOSSO TEMPO”  

 

No dia 23 de Abril de 303, foi decapitado um jovem de 22 anos, por professar a sua fé em Jesus Cristo. 

Neste dia, em sua honra, devemos usar uma pequena flor vermelha, símbolo desse martírio, 

meditarmos na nossa Promessa e saudarmos outros Escuteiros. Celebramos assim, S. Jorge, santo e 

mártir cristão, patrono mundial do escutismo.  

 

https://vianadocastelo.escutismo.pt/


 

 

 

 

Junta Regional 
Viana do Castelo   |   NIF: 500 972 052            ▪             pedagogica.vianadocastelo@escutismo.pt             ▪            https://vianadocastelo.escutismo.pt 

 
 
Associação Educativa de Juventude, Fundada em 1923 • Instituição de Utilidade Pública • Associação Não Governamental de Ambiente  Equiparada • Membro: Fundador da Organização Mundial do Movimento Escutista, da 
Conferência Internacional Católica do Escutismo, da Federação Escutista de Portugal, do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Geral da Unesco, do Conselho Nacional de Movimentos de Obras do Apostolado dos Leigos 
• Ordem do Mérito • Medalha de Bons Serviços Desportivos • Medalha de Honra da Cidade de Lisboa • Medalha do Tiradentes -  União dos Escoteiros do Brasil • Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique 

 

2. 

Fazêmo-lo também, através de uma grande actividade regional (um grande jogo), que decorre num 

imaginário inspirado na lenda da luta de S. Jorge com o Dragão e todo o percurso de vida deste mártir.  

 

Neste jogo, os participantes encarnam a personagem do cavaleiro disposto a prosseguir o bom 

combate contra o dragão do mal, da tentação do comodismo, da dominação e da exclusão.  

 

Adaptando esta linguagem ao século XXI, a figura mitológica do dragão pode ser transposta para os 

problemas da sociedade actual e dos jovens em particular – a ausência de esperança no futuro, a 

discriminação e a exclusão dos mais frágeis, o individualismo e o relativismo moral que permite o 

alastramento do mal (do terrorismo ao capitalismo selvagem, da destruição ambiental às migrações 

forçadas de milhões de seres humanos, da fome ao esbanjamento, da guerra aos novos martírios dos 

cristãos em diferentes partes do mundo…). 

 

Como referia Banden-Powell, evocar S. Jorge, é revestir a sua armadura (Capacidade), empunhar a 

espada (o Carácter), 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.  

Para assumir esta postura, é necessário imitar a vida de Jorge, do seu coração virtuoso, isto é, possuir 

uma alma de guerreiro, que troca as honrarias com que foi aliciado - terras, dinheiro e escravos – para 

renegar a Jesus Cristo e adorar os desuses romanos, pelo martírio a que foi sujeito, sacrificando a sua 

vida pela sua fé.  

 

Este martírio levou à conversão de muitos e à difusão mundial da devoção a este santo, cuja coragem 

continua a servir de referência aos ideais do cavaleiro medieval.  

 

Hoje há outras formas de martírio, por exemplo ser ridicularizado por ser escuteiro e aderir a um 

código de vida assente na lei, princípios e promessa, que destoa de vidas sem referências éticas nem 

morais.  

 

Tal como no tempo de Jorge, somos convidados a dar testemunho da nossa fé, não apenas nas 

palavras mas sobretudo através daquilo que fazemos com o nosso exemplo, sem vacilar e sem receio 

do que nos possa acontecer, pois contamos com a Graça de Deus  
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3. 

E HOJE? QUAIS SÃO OS DRAGÕES DO NOSSO TEMPO?  

 

Escuteiros, Preparem-se para as batalhas do dia-a-dia;  

Deixem as muralhas do conforto e da segurança, revistam-se da armadura das vossas capacidades e 

empunhem a espada do caráter;  

Ataquem com ardor os dragões da tentação, do mal e da dificuldade e façam-no sempre  

de cabeça levantada e coração puro, confiantes de que praticando a Boa  

Ação conhecerão a verdadeira grandeza e, à imagem de São Jorge, façam uso da vossa bravura, saúde 

e habilidade, colocando-se ao serviço dos outros  

 

OBJECTIVOS: 

 

• Proporcionar uma grande actividade aos escuteiros da região que integre a vivência do modelo 

de vida de S. Jorge na vida das unidades e dos Agrupamentos; 

• Implementar o Programa Educativo do CNE nas suas diferentes dimensões, disseminando-o nas 

unidades e agrupamentos; 

• Promover o escutismo na comunidade. 

 

LOCAL: 

S. Romão do Neiva 

 

 

HORÁRIO: 

08:00h - Recepção / Inscrições 

09:00h – Final das Inscrições 

09:15h - Início das Actividades por secção 

12:30h - Almoço* 

13:30h - Reinicio das actividades por secção 

17.00h – Concentração / Desfile dos Contingentes 

17:15h - Cerimónia de Encerramento 

    * O Almoço é Volante para todas as Secções! 
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4. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para o bom desenvolvimento da actividade aconselha-se: 

1 Dirigente por Bando 

1 Dirigentes por cada 2 Patrulhas / Equipas / Tribos 

Uniforme de Campo para todos os participantes. 

 

 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

2,50€ por elemento 

 

 

INSCRIÇÕES: 

de 1 a 18 de Abril - SIIE 
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