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Caras Equipas de Animação da II Secção, 
 
 
Vimos por este meio apresentar a dinâmica do dia de S. Tiago, que será vivida ao longo 
deste próximo ano, terminando no dia 25 de julho de 2021, que calha num domingo e, 
por esse motivo é estabelecido pela Igreja Católica ser Ano Santo – Jacobeu. 
 
Este desafio será vivido em 3 fases distintas – PREPARAR! PEREGRINAR! JUBILAR! – sendo 
que o lançamento da primeira fase é no dia de S. Tiago 2020.  
 
Pedimos que façam chegar o desafio a todos os Escuteiros, de modo a que o ano escutista 
2020/2021 seja vivido em verdadeira peregrinação. 

 
 
 
 
 
Canhota amiga, 
 

 
 
A Secretária Nacional Pedagógica 
Raquel Kritinas 

 

 

 

 

 



 

 

DINÂMICA DE S.TIAGO 2020/2021 
 
DESAFIO JACOBEU 
(jul 2020 - jul 2021) 
 
Quando São Tiago te pergunta: “Queres seguir Cristo como eu?” 
 
PREPARAR! 
PEREGRINAR! 
JUBILAR! 
 
Para os que seguem o exemplo do São Tiago, é Ano Santo aquele em que o dia 25 de julho 
calha a um domingo.  
Estabeleceu a Igreja Católica que a visita ao túmulo de São Tiago, em Santiago de 
Compostela, num ano Santo é um dos requisitos para receber uma indulgência plenária, 
ou seja, o perdão de todos os pecados.  
 
O próximo vai acontecer já em 2021! 
 
Sendo São Tiago patrono da II secção do CNE, a Equipa Nacional da II Secção não podia 
ficar indiferente a esta comemoração e lança o "Desafio Jacobeu". 
 
Este Desafio terá 3 fases, a primeira fase "PREPARAR" e realiza-se entre o dia 25 de julho 
de 2020 e o início do próximo ano escutista.  
 
Nesta fase queremos que em toda a parte todos saibamos o que nos falta para chegar a 
Santiago de Compostela.  
 
O que fazer? 
 
1. Na porta da tua sede (ou num local em que seja permitido, perto da tua casa, se o teu 
agrupamento não estiver em atividades presenciais), desenha o seguinte, em local bem 
visível: 
- uma vieira amarela; 
- uma seta amarela que aponte a direção a seguir para chegar a Santiago de Compostela; 
- o número de km que falta para chegar daí até Santiago de Compostela.  
 
 



 

2. Tira uma fotografia e partilha nas redes sociais (Facebook ou Instagram): 
- com a indicação do agrupamento; 
- incluindo os hastags: #desafiojacobeu #escutismo 
 
3. As fotografias serão apresentadas, posteriormente, ao longo deste desafio, nas páginas 
das redes sociais do Escutismo.pt 
 
Contamos contigo? 
 
Ao cumprires as fases PREPARAR e PEREGRINAR, vais poder JUBILAR ao adquirires a 
insígnia deste desafio, que te lançaremos durante este ano. 
Não te esqueças de ires guardando os comprovativos de cada fase do desafio. 
 
Boa Caça! Boa Pesca! Bons Voos!  
 
Canhota amiga, 
 
Equipa Nacional da II Secção 

 


