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JORNAL DA IV 
ATIVIDADE REGIONAL DE SÃO JORGE EM VIANA DO CASTELO 

Sistema de Progresso 

Oportunidades! 

CNE 

Olá Caminheiros, 

Baden-Powell apresenta-nos, em “A Caminho do 

Triunfo”, duas chaves para a Felicidade. Uma delas 

consiste em “não levar as coisas muito a sério, mas 

aproveitar ao máximo o que se tiver, olhar a vida como 

um jogo e o mundo como um campo de jogos.” O 

Escutismo deve ser vivido como um jogo e por isso, 

existem algumas regras a considerar. “As etapas de 

progresso têm o mesmo nome das 4 dimensões do 

Caminheirismo, embora sejam coisas distintas. Em cada 

Etapa deves valorizar cada uma dessas dimensões, mas 

as outras não devem ser deixadas para trás, abandonadas 

ou esquecidas.” in Manual do Dirigente 

Durante o dia de hoje aproveita e dá mais um passo 

no teu progresso! 

 

 

Agrupamento 423 São Romão de Neiva recebe a Atividade Regional de São Jorge, 

uma atividade inserida no programa das comemorações dos 50 anos do 

Agrupamento. 

SÃO JORGE 

EQUIPA PEDAGÓGICA 

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. 

No dia 23 de Abril de 303 d.C., 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, meditar sobre a 

nossa Promessa e saudarmos outros 

Escuteiros. Celebramos assim, S. Jorge, 

Santo e mártir cristão, patrono 

mundial do escutismo. 

 

 

Através desta grande atividade regional, bem 

ao jeito do nosso espírito escutista, 

celebramos São Jorge, através de um 

conjunto de jogos, desenvolvidos a partir de 

um imaginário, inspirado na lenda da luta 

deste Santo com o Dragão e todo o seu 

percurso de vida. 

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. 

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. 

E AINDA NESTA EDIÇÃO…  

POSTOS E SISTEMA DE PROGRESSO  EQUIPA RESPONSÁVEL 
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EQUIPA RESPONSÁVEL  

Uma Região cada vez mais unida! 
 

 

Sobre a IV… 
 

ENCONTRO NACIONAL DE 

GUIAS 

 

Viana do Castelo recebe o próximo Encontro 

Nacional de Guias, nos dias 14 e 15 de maio! 

Tecnologia no Escutismo! Será uma distração 

ou o futuro? 

Este é o Tema de Consulta deste ano e 

precisamos de ti para debater o que faz 

sentido para o CNE nos dias de hoje! 

Queremos que tenhas voz neste 

assunto! Aceitas o desafio? 

 

 

 

PRÓXIMO ENCONTRO… 

Estão todos convidados para uma Conversa 

(A)Fiada, no dia 24 de junho no Centro de 

Formação e Sede Regional, a partir das 

21:00h. Este convite é para todos os 

Caminheiros e Dirigentes a trabalhar na IV 

Secção. Apareçam… uniformizados! 

 

 

E TU? GOSTARIAS DE 

ESCREVER PARA O JORNAL 

DA IV? 

Convidamos os Caminheiros, Tribos ou Clãs 

a ajudarem a ERP a ser uma Voz mais ativa na 

Região. 

Queremos que este Jornal da IV seja online, 

mensal e dê visibilidade às vossas opiniões e 

atividades.  

Escreve-nos! 

caminheiros.vianadocastelo@escutismo.pt 

 

 

ERP IV 

 

A Equipa Regional Pedagógica (ERP) 

composta por dois elementos, Sara Rio, do 

Agrupamento 374 São Miguel Alvarães e 

Adolfo Moreno do 348 Meadela. Colabora 

com esta Equipa o Miguel Cacais do 343 

Senhor do Socorro, nas dinâmicas de 

animação das nossas atividades. 

Um dos objetivos da equipa para o triénio 

2022/2024 é permitir que todos os 

Dirigentes da nossa Região, possam aplicar as 

suas competências e dinâmicas ao serviço da 

IV Secção, tornando este desafio, num espaço 

de proximidade e partilha.   

Para este São Jorge, lançamos o desafio a dois 

Dirigentes da nossa região que, aceitaram 

prontamente: a Francisca Lomba do 423 - 

São Romão de Neiva e o Nelson Oliveira 

do 367 Anais. 

Ao longo destas semanas de trabalho 

conseguimos uma aproximação a estes dois 

Clãs e seus Dirigentes. A ERP e os 

Caminheiros agradecem toda a colaboração 

para o sucesso desta atividade. 

 

 

 

 

Sara Rio 

 

 

Adolfo Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+IV  “Emociona-te”  

Olá caminheiro, a Equipa 

+IV preparou uma 

atividade única e 

inesquecível, que só 

termina com o nascer do 

sol. 

Este desafio vai colocar-te à 

prova!  

Infelizmente, por condições 

meteorológicas, a data 

inicialmente prevista foi 

alterada, mas temos boas 

notícias! 

27 e 28 de maio será a nova data do “Emociona-te”. 

Se não te inscreveste na primeira datam, não percas esta nova oportunidade e desafia-te! 

Vem renascer connosco! 
 maisquarta.vianadocastelo@escutismo.pt  

Francisca Lomba Nelson Oliveira Miguel Cacais 



23 DE ABRIL 2022 // EDIÇÃO Nº1 JORNAL DA IV 

 

PÁGINA 3 

 

Sistema de Progresso aplicado 

nas dinâmicas do São Jorge   |   7 DRAGÕES DO NOSSO TEMPO 

ERP IV 

 

 

 

Sempre Alerta… 
 

SOMOS TODOS UM CLÃ 

Como referia Baden-Powell, evocar S. Jorge, é revestir a sua 

armadura (Capacidade), empunhar a espada (o Caráter), 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. 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 atual 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.  

 

 

Para ajudar a combater os Dragões dos nossos dias a Equipa responsável pela 

atividade fornece um mapa com os locais em São Romão que vão visitar ao 

longo do dia. 

“As etapas de progresso têm o mesmo nome das 4 dimensões do 

caminheirismo, embora sejam coisas distintas. Em cada Etapa deve valorizar-se 

cada uma dessas dimensões, mas as outras não devem ser deixadas para trás, 

abandonadas ou esquecidas.” in Manual do Dirigente 

A proposta de progresso no CNE assenta em 3 diferentes áreas, que são elas: 

os conhecimento, as competências e as atitudes, (CCA) com base em 3 

vertentes do saber: o saber saber, o saber fazer e o saber ser. Deste ponto de 

partida aparecem as etapas de progresso que se desenrolam até à cerimónia 

da partida. Em cada posto será trabalhado um trilho das Fáceis, escolhdo por 

ti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SÃO JORGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A colaboração de todos 

os Dirigentes da IV nos 

postos e dinâmicas 

preparadas para este São 

Jorge, é fundamental para 

o sucesso desta Atividade 

Regional! 

A Equipa Regional 

Pedagógica da IV e todos 

os Caminheiros 

agradecem a 

disponibilidade, o 

empenho e a alegria que 

demonstram. 

Canhota amiga! 

 


