
 

 

 

 

 

 

Caros Chefes 

Para que tudo possa correr bem durante o São Jorge da nossa Região, importa dar nota de todo 

um conjunto de instruções que devem ser antecipadamente transmitidas aos vossos escuteiros, 

relativas à chegada dos diversos contingentes, bem como aos momentos do Check-In, dos Jogos, 

à Zona de Almoço e à deslocação para o Parque da Cidade, onde se realizará a Eucaristia. 

A acompanhar este conjunto de instruções irá um mapa de toda a Zona de Jogos, onde se 

encontram assinaladas diversas zonas, bem como localização dos jogos, WC’s e Primeiros 

Socorros. 

1) CHEGADA DOS CONTINGENTES 

À chegada ao Cais da Fonte Nova, local onde se vai realizar grande parte do nosso São Jorge, 

terão à vossa espera diversos parques de estacionamento, estando a Equipa da Proteção Civil 

encarregue de vos encaminhar para os locais respetivos (zona de estacionamento de autocarros 

ou de ligeiros). 

Aconselhamos a que cheguem cedo de forma a não criar grandes concentrações [check-in das 

08h30 às 09h45]. 

Zona de estacionamento: 

Aconselhamos o estacionamento de autocarros na zona entre o Pingo Doce e a Lusitâniagas (Avenida 

Congresso Oposição Democrática). 

2) CHECK-IN 

Após a chegada, os Agrupamentos serão encaminhados para a Zona de Espera (assinalada no 

mapa). Aí chegados, vão ao Check-In somente os seguintes elementos: 

 Chefe de Contingente de cada Agrupamento; 

 O “Marnoto” de cada uma das Equipas formadas para o São Jorge; 

Os restantes elementos do Agrupamento aguardam na Zona de Espera; 

No Check-In serão fornecidos os seguintes elementos: 

 1x Roadbook para cada equipa; 

 1x Passaporte para cada equipa (para os Jogos); 

 1x Dossier para o Chefe de Contingente; 

 As Insígnias da Atividade; 

Ao Chefe de Contingente não serão atribuídas funções de dinamização dos jogos, cabendo-lhe, 

no entanto, uma função muito importante: o apoio às suas Equipas. 



 

 

 

 

 

 

Assim, no Dossier do Chefe de Contingente estará: 

 1x Grelha com a sequência dos jogos a efetuar pelas Equipas do Agrupamento (para que 

saiba sempre o posto onde estão); 

 1x Cópia das presentes instruções; 

 A Equipa de Dinamização (Jogos ou Segurança) a que alguns dos Dirigentes do respetivo 

Agrupamento foram afetos; 

Regressados à Zona de Espera, devem: 

1. Informar de imediato os dirigentes a que Equipa de Dinamização foram afetos; 

2. Os dirigentes afetos à Equipa de Jogos devem dirigir-se rapidamente ao local do jogo a 

que ficaram afetos para lhes ser explicada a dinâmica do mesmo; 

3. Os dirigentes afetos à Equipa da Proteção Civil aguardam pelo início dos jogos e dirigem-

se de seguida à Zona de Abertura. Nesse local, o responsável da Equipa da Proteção 

Civil dará as instruções necessárias; 

4. Dirigirem-se, juntamente com todo o Agrupamento, para a Zona de Abertura do São 

Jorge, em frente ao Centro de Congressos; 

5. Aí deixarão a mochila com o almoço junto aos locais assinalados com o nome e o nº do 

respetivo Agrupamento. Só devem levar algo para ir “petiscando” entre os jogos ou 

qualquer objeto que necessitem para os jogos; 

6. Retomar para a Zona de Abertura e aí formar as equipas que vão jogar e transmitir-lhes 

as informações que se seguem; 

7. Aguardar nesse local, pois é lá que vamos fazer a abertura do São Jorge. Têm de estar 

lá, o mais tardar, às 10h00; 

 

3) JOGOS 

Enquanto aguardam pela abertura do São Jorge, podem e devem ir explicando o desenrolar dos 

jogos aos elementos que neles vão participar, explorando para isso o “Roadbook”. 

Para o São Jorge foram formadas equipas mistas, ou seja, contendo elementos de todas as 

seções. 

A equipa tem um nome (uma espécie de peixe da Ria de Aveiro) e um chefe, o Marnoto. Os 

restantes elementos são os Salineiros. 

São 7 os jogos do São Jorge 2017, mas cada jogo é replicado em 10 (para jogarem mais equipas 

ao mesmo tempo), o que quer dizer que cada jogo tem 10 SÉRIES. Os jogos estão assim divididos: 
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JOGO 1 JOGO 2 JOGO 3 JOGO 4 JOGO 5 JOGO 6 JOGO 7 

Ugalho Ugalho Ugalho Ugalho Ugalho Ugalho Ugalho 

Círcio Círcio Círcio Círcio Círcio Círcio Círcio 

Canastra Canastra Canastra Canastra Canastra Canastra Canastra 

Pajão Pajão Pajão Pajão Pajão Pajão Pajão 

Corta 
Barachinhas 

Corta 
Barachinhas 

Corta 
Barachinhas 

Corta 
Barachinhas 

Corta 
Barachinhas 

Corta 
Barachinhas 

Corta 
Barachinhas 

Razoila Razoila Razoila Razoila Razoila Razoila Razoila 

Vasculho Vasculho Vasculho Vasculho Vasculho Vasculho Vasculho 

Almanjarra Almanjarra Almanjarra Almanjarra Almanjarra Almanjarra Almanjarra 

Alfere Alfere Alfere Alfere Alfere Alfere Alfere 

Rapinhadeira Rapinhadeira Rapinhadeira Rapinhadeira Rapinhadeira Rapinhadeira Rapinhadeira 

 

 No passaporte está marcada a ORDEM pela qual, OBRIGATORIAMENTE têm de jogar os 

7 jogos e no canto superior direito a SÉRIE que devem seguir SEMPRE em cada um dos 

7 jogos. Ou seja, se a uma determinada equipa calhar a série Ugalho, é essa 

série/circuito que devem procurar em cada um dos 7 jogos; 

 

 Do 1º ao último jogo, cada uma das vossas equipas será acompanhada pela mesma 

equipa de um outro Agrupamento. Quando tiverem jogado as duas, deslocam-se para 

outro jogo, para nova RONDA de jogos; 

 

 Indiquem aos vossos escuteiros que devem aproveitar os tempos de espera em cada um 

dos jogos para irem “petiscando” qualquer coisa ou irem ao WC, pois não estão 

previstos tempos de paragem para esse efeito; 

 

Cada RONDA de jogos começa à mesma hora. É imperioso estar lá à hora indicada: 

RONDA 1 10H30 

RONDA 2 10H50 

RONDA 3 11H10 

RONDA 4 11H30 

RONDA 5 11H50 

RONDA 6 12H10 

RONDA 7 12H30 

 

Ou seja, de 20 em 20 minutos cada conjunto de 2 equipas fará o mesmo jogo (5 minutos por 

cada jogo) e deslocar-se-á para o jogo seguinte. No decorrer das várias rondas iremos avaliando 

a necessidade de introduzir, ou não, as necessárias alterações a estes procedimentos. 

Acima de tudo, importa assegurar que cada um de vós se divirta nesta festa do escutismo que é 

o São Jorge. 



 

 

 

 

 

 

No final dos 7 Jogos, o Marnoto vai até ao Check-In e entrega o Passaporte a um dos 
Dirigentes da Equipa Pedagógica. 

 

4) ALMOÇO 

Terminados os jogos, os dirigentes que a eles estavam afetos terminam a sua função e podem 

deslocar-se para junto dos seus escuteiros e prepararem-se para o almoço. 

O local reservado para o almoço é o mesmo dos Jogos. Esse é um espaço público pelo que devem 

ter um especial cuidado nas deslocações e instalação da “mesa” do almoço. 

No final do almoço, as mochilas devem: 

 Ser arrumadas no respetivo autocarro ou outro veículo, caso os mesmos aí se 

encontrem; 

 Ser deixadas na Zona de Abertura, para que a Equipa da Proteção Civil as possa levar 

para o local da Eucaristia, que também será o local de regresso às vossas casas; 

Cada Agrupamento/Equipa deverá unir as suas mochilas com corda/cordão e identificar o 

respetivo conjunto com o número/nome do Agrupamento. 

 

Contamos com todos vós para fazermos deste São Jorge uma Grande Festa do Escutismo. 

Muito Obrigado e uma “Boa Safra”. 

 

Junta Regional de Aveiro 

 


