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INTRODUÇÃO 

 S. Jorge, o santo guerreiro escolhido por Baden-Powell para padroeiro do Escutismo, é 

tradicionalmente celebrado com a reunião de todos os Escuteiros da Região de Aveiro. Recordar S. Jorge 

é uma oportunidade para viver os valores da fé, da coragem e da dedicação ao próximo e, por isso, para 

celebrar o Escutismo. 

 

 Num ano que é de aniversário para o escutismo na Murtosa, o agrupamento assume, por 

proposta da Junta Regional, a organização do S. Jorge por terras marinhoas. Será um dia de muitas 

atividades e repleto de aventuras bem ao jeito Murtoseiro. 

A celebração do escutismo na região de Aveiro irá decorrer no dia 28 de abril de 2019, na Vila da 

Murtosa.  

EQUIPA DE ORGANIZAÇÃO DO S. JORGE 2019 

 
Designação Responsáveis 

Coordenação Geral Marcelino Barbosa 
Maria José Fragoso 

Representação Junta Regional  Francisco Almeida 
Pe Manuel Augusto 

Logística Filipe Loureiro 

Comunicação e Protocolo Ana Filipa Nascimento 

Jogos e Pedagogia Palmira Pereira 
Rosa Calado 
Maria Amélia Fragosos 

Prevenção e Segurança  Andreia Neves 
António Couto 
Lucinda Barbosa 

Liturgia Lucinda Barbosa 
Sandy Fonseca 
Diac. Francisco Santos 
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IMÁGINÁRIO E TAREFA PRÉ-SÃO JORGE  

IMAGINÁRIO DO S. JORGE 2019 

 Dia após dia, arduamente, Jorge sulcava e lavrava as águas à procura do seu sustento. 

 Os dias eram longos e as noites intermináveis.   

 O trabalho era duro e a solidão espreitava à procura de companhia, sentava-se nas eiras 

vazias e trepava pelas medas de palha seca.  

 Com o passar do tempo, o olhar de Jorge embaciou-se e as suas mãos perderam a arte.  

 Não conseguia afastar a ideia de que algo o vigiava na Ria. Nos campos, parecia-lhe ver uma 

cauda longa e coberta de escamas que se esgueirava por entre silvas e muros. Suspeitava que na 

sua ausência, garras longas e afiadas rasgavam as terras secas. 

 Lentamente, o dragão que habitava em Jorge cresceu. Ele alimentava-o todos os dias com as 

suas incertezas e insatisfações, encolhia-se e escondia-se na ré do barco, à deriva, sem coragem de 

tomar um rumo certo.  

 Um dia, o dragão vendo-o assim tão frágil, ergue-se no ar ameaçadoramente. Jorge, em 

terror, fechou os olhos pensando que era o seu fim. O dragão abriu a enorme boca e rugiu. Foi então 

que, em segundos de lucidez que lhe pareceram uma eternidade, Jorge reviveu o que tinha 

esquecido em sua alma.  

 Respirou no ar o odor fresco do pasto cortado pela manhã misturado com o cheiro a maresia. 

Sentiu debaixo dos seus pés o calor da terra arável e o grão de milho a secar na eira. Ouviu o mugir 

das vacas pintas no campo e a criação no quintal. Viu o peixe prateado a saltar na rede e o moliço 

verde a fazer cama no barco. Recordou a força dos que, com valentia, se lançaram à procura de 

novos mundos.  

 Alimentado por esses pensamentos, encheu-se de coragem e levantou-se com 

determinação. Subiu, sem medo, para a proa do barco, pegou na vara e gritou em direção à 

escuridão que o cercava. Parou e o único ruído que ouviu foi o silêncio reconfortante da Ria. Nada 

mais existia e nada mais necessitava.  
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 Percebia agora que tinha no seu pequeno mundo tudo o que precisava para ser feliz.  

 Jorge encontrou em si a riqueza que cobiçava e a força que procurava. 

 Moral do Imaginário: Refletir não no que nos atormenta, mas sim no que nos alimenta e 

dá forças para lutar.  

 Escuteiros encontrem também em vós a força que procuram! 

 Boa Caça e Boa Pesca! 

 

TAREFA PRÉ-SÃO JORGE  
 

Após a visualização do filme do Imaginário disponível no link que será enviado/partilhado, 

cada agrupamento deve refletir no que de melhor há no seu Agrupamento e / ou da sua terra / 

localidade, ou seja, o seu “tesouro”. Através de uma pequena frase devem escrever o vosso 

“tesouro. A frase deverá ser enviada atempadamente (até dia 21 de abril) à organização do S. Jorge 

2019 para que sejam compiladas para que à medida que sejam entregues no ofertório na eucaristia 

sejam partilhados todos os “tesouros” da região. 

No Check-In será entregue uma semente de árvore por Agrupamento, essa semente representará 

a força que identificaram e que irá “dar força” à nossa futura sede, todas as sementes serão 

plantadas neste terreno.  
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INSÍGNIA 

 

A insígnia do S. Jorge 2019 tem por base o “Jorge” homem trabalhador e simples com quem 

todos nós nos identificamos. O Homem que sonha e luta por uma vida melhor. O dragão que o 

atormenta e que conseguimos ver frente a “Jorge”, representa as dúvidas, medos, anseios e ilusões 

que todos temos. A Proa do moliceiro representa a viagem ou percurso que devemos seguir à 

procura do nosso ideal de vida. O objetivo do percurso da nossa vida, não é mais do que o despertar 

daquilo que de melhor há em nós. As várias secções estão representadas pelas suas cores na Proa 

do barco, pois é nos nossos Agrupamentos que essa viagem também se desenvolve e ganha rumo. 

A vara de “Jorge” representa a força que devemos ter para lutar e enfrentar as marés que surgem 

e assim zarpar rumo à concretização dos Homens e Mulheres do amanhã.  

O lema escolhido: “Acorda o que de melhor há em ti”, resume o apelo que pretendemos 

fazer para contrariar a inércia que por vezes nos assola. Para seguir viagem devemos recorrer ao 

que de melhor temos para poder enfrentar os desafios que a vida nos coloca.  
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INSCRIÇÕES 

As inscrições serão obrigatoriamente efetuadas através do SIIE até ao dia 21 de abril 

(domingo). Pertence ao Chefe de Contingente a responsabilidade de garantir que todos os 

elementos participantes se encontram inscritos no SIIE. 

 

 A participação no S. Jorge 2019 tem um custo de € 2,00 por elemento.  

 O pagamento da inscrição deverá ser feito por Agrupamento, através de transferência 

bancária, para o IBAN: PT50 0010 0000 4141 3550 0017 4, indicando no descritivo o n.º do 

Agrupamento e enviando cópia dos comprovativos para o mail secretaria.aveiro@escutismo.pt até 

ao dia 22 de abril. 

 Aquando da inscrição no SIIE, os Agrupamentos devem enviar por correio eletrónico, para 

o endereço sjorge.aveiro@escutismo.pt, o seguinte: 

 Composição de cada uma das suas equipas participantes (que devem ser 

formadas de acordo com as regras enumeradas no ponto COMPOSIÇÃO DAS 

EQUIPAS) deve ser devidamente preenchida no ficheiro enviado 

simultaneamente com o presente regulamento; 

 1 a 3 elemento(s) destacado(s) para transporte da bandeira de Agrupamento no 

Desfile e na Eucaristia; 

 

 Aos dirigentes inscritos no S. Jorge 2019 serão atribuídas responsabilidades no controlo e 

salvaguarda da boa e segura realização dos jogos ou tarefas na Equipa de Prevenção e Segurança. 

Cada dirigente será informado do jogo ou função a que fica afeto. Na eventualidade do dirigente 

com função atribuída não poder comparecer, deverá informar, tão cedo quanto possível, a 

organização, através do endereço de email em cima anunciado.  
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COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS 

A participação das equipas nos Jogos do S. Jorge 2019 está sujeita às seguintes regras: 

a. Cada Agrupamento, denominado por Contingente, é constituído pela totalidade dos 

Escuteiros inscritos no S. Jorge 2019, divididos por equipas e pelos dirigentes inscritos; 

b. Cada Contingente tem um responsável – Chefe de Contingente (Chefe de 

Agrupamento ou representante) – que tem como funções: 

a. Ajudar na prevenção de riscos e segurança dos elementos do respetivo 

Contingente; 

b. Estar disponível para intervir sempre que for solicitado para tal. 

c. À exceção do Chefe de Contingente, os dirigentes serão afetos a funções e tarefas 

específicas, pelas Equipas de Preparação dos Jogos e Prevenção e Segurança. 

d. Cada equipa é composta por 12 elementos, preferencialmente, assim distribuídos: 

 3 Lobitos 

 4 Exploradores / Moços 

 3 Pioneiros / Marinheiros 

 2 Caminheiros / Companheiros 

e. Nos casos em que a composição do efetivo do Agrupamento inscrito no S. Jorge 2019 

não permita constituir equipas com 12 elementos, podem ser constituídas equipas com 

um número inferior de elementos. Aconselha-se, no entanto, que as mesmas não 

tenham um número inferior a 8 elementos. 

a. Nos Agrupamentos em que não existam todas as secções ou a sua composição 

seja diminuta, os elementos deverão ser substituídos por elementos da secção 

da faixa etária imediatamente inferior, de forma a garantir a verticalidade e 

equilíbrio das equipas bem como a capacidade de execução dos jogos. 

Por exemplo: no caso da não-existência de Caminheiros/Companheiros em 

número suficiente, estes deverão ser substituídos por Pioneiros/Marinheiros. 
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f. Para assegurar que todos participam, todos se sentem envolvidos e não há papéis 

secundários, a organização e estrutura dos jogos pressupõe uma orientação sobre a 

faixa etária dos elementos que deverão executar cada jogo.  

g. No caso de a equipa não possuir elementos da secção para a qual um jogo é dedicado, 

jogarão elementos da secção correspondente à faixa etária imediatamente inferior. 

a. Por exemplo: O Jogo 1 é dedicado a Caminheiros/Companheiros. No caso 

da não- existência de Caminheiros/Companheiros em número suficiente, 

estes deverão ser substituídos por Pioneiros/Marinheiros. 

h. A organização atribuirá a cada equipa o nome de uma família da Murtosa: alcunhas típicas. 

i. Cada equipa deverá nomear um Guia, denominado “Chefe de Família”, que terá como 

missão liderar a sua equipa. 
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TRANSPORTES 

 A Equipa do S. Jorge 2019 efetuou um acordo com a empresa TRANSDEV, para o transporte 

(ida e volta) dos Agrupamentos que assim o solicitem. Os valores por pessoa para cada 

Agrupamento acordados são os que constam da tabela em anexo. 

 Os Agrupamentos interessados devem formalizar o pedido de transporte para o e-mail 

sjorge.aveiro@escutismo.pt, indicando os seguintes dados: 

 Chefe de Contingente (Nome e contacto) 

 Número de elementos a transportar 

 Local de recolha do efetivo participante 

Importante:  alertamos para as obrigações legais relativas ao uso de cadeiras e de cintos de 

segurança para transportes de crianças, pedimos que quando adjudicarem o serviço procurem 

salvaguardar estas questões.  

€ 4,00 / Pax € 5,00 / Pax € 6,00 / Pax € 6,00 / Pax € 6,00 / Pax 

1145 – Angeja 136 – Esgueira 
1021 – Praia da 

Barra 
822 – Vagos 

1396 – Oliveira do 
Bairro 

190 – Murtosa 191 – Aveiro 
1024 – Gafanha da 

Encarnação 
826 – Fonte de 

Angeão 
141 – Águeda 

233 – Estarreja 283 – Vera Cruz 480 – Troviscal 850 – Calvão 221 – Anadia 

402 – Avanca 319 – Santa Joana 681 – Sangalhos 
851 – Ponte de 

Vagos 
836 – Avelãs de Cima 

824 – Torreira 779 – Cacia 789 – Fermentelos 
9114 – Nª Srª de 

Fátima 
969 – Aguada de Cima 

 

794 – Vilar 853 – Travassô 189 – Ílhavo 
1084 – Trofa-

Segadães 

1088 – S. Bernardo 970 – Palhaça 
531 – Gafanha do 

Carmo 
1102 – Barrô 

1134 – Oliveirinha 1045 – Recardães 
588 – Gafanha da 

Nazaré 
1286 – Rocas do 

Vouga 

1157 – Aradas 1143 – Oiã 878 – Costa Nova 
1345 – S. Lourenço do 

Bairro 

838 – Albergaria-a-
Velha 

   1116 – Branca 

692 – S. Jacinto 

1178 – Valmaior 
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 O pagamento do transporte deve ser feito para o IBAN: PT50 0010 0000 4141 3550 0017 4, 

indicando no descritivo o n.º do Agrupamento e enviando cópia dos comprovativos para o mail 

secretaria.aveiro@escutismo.pt até ao dia 22 de abril. Na semana que antecede o Dia de S. Jorge 

2019, o Chefe de Contingente será contactado para lhe ser indicado o horário de recolha. 

 
Importante: No envio de cópia dos comprovativos de pagamento, o Agrupamento deve 

descriminar o valor referente à inscrição e o valor referente ao transporte. 

 

PROGRAMA 

Hora Atividade 

8h00-9h00 Check-In 

9h00-9h30 Organização de mochilas e desfile 

9h30 Início do desfile 

10h30 Cerimónia de Abertura 

11h00 Eucaristia 

12h30 Almoço 

13h30-14h00 Preparação dos jogos/alocação de dirigentes 

14h00 Início dos Jogos 

16h30 Fim dos Jogos (momento de animação) 

17h00-17h30 Cerimónia de Encerramento – divulgação dos resultados 

  



S. Jorge 2019  

Agrupamento S. Nuno 190 Murtosa  

  

 12

SÃO JORGE 2019 | Corpo Nacional de Escutas – Região de Aveiro

CHECK-IN 

 Haverá 4 zonas para check-in (uma para cada Área Pedagógica) que se irão organizar ao 

longo da fachada do edifício das piscinas municipais. Caso, por condições meteorológicas, não seja 

possível realizar o check-in no exterior do edifício este processo será realizado no interior do 

mesmo.  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O check-in será obrigatoriamente feito por Agrupamento, pelo Chefe de Contingente, e decorrerá 

no período das 08h00 até às 09h00. Aconselha-se a que os Agrupamentos cheguem cedo de forma 

a não criar grandes concentrações. 

 Em cada uma das zonas acima mencionadas será instalada uma mesa devidamente 

identificada para o check-in. O atendimento aos Agrupamentos será feito por ordem de chegada 

dos mesmos à sua zona de check-in. 

 No check-in, depois de confirmado o número efetivo de participantes, serão fornecidos os 

seguintes elementos a cada Agrupamento: 

o 1 roadbook para cada família; 

o 1 insígnia por cada elemento participante. 
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Ao Chefe de Contingente não serão atribuídas funções de dinamização dos jogos, cabendo-lhe, no 

entanto, o apoio e supervisão a todo o contingente.  

 

O percurso de chegada de autocarros e viaturas ligeiras é feito seguindo a linha verde até à Área 

de Transferência (assinalada com retângulo a verde) onde os elementos devem sair das viaturas.  

As viaturas ligeiras e os autocarros deverão ser estacionadas junto aos pontos de devidamente 

identificados efeito seguindo pelo percurso a vermelho. 

 

Mapa Estacionamento e Fluxo de Trânsito (entrada e saída de autocarros com escuteiros) 
 

 
 O check-in será realizado apenas pelo chefe de contingente, os restantes escuteiros deverão 

deslocar-se para a zona de depósito das mochilas na Tenda (Campo de Futebol da Antiga Escola) - 

verificar trajetos no mapa seguinte - onde deverão arrumar os seus pertences na zona identificada 

como sendo a sua área (Norte, Sul, Nascente, Bairrada).  
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Local de depósito de mochilas - Campo de futebol antiga escola 
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DESFILE - ORGANIZAÇÃO E PERCURSO 

 De seguida deverão formar-se por Agrupamento (em frente ao quartel dos BVM), por 

ordem numérica decrescente a partir da frente, para se dar início ao desfile que culminará na zona 

destinada à cerimónia de abertura e Eucaristia (Arena A – Terreno da Nova Sede).   

 

 PERCURSO DO DESFILE 
O desfile será acompanhado pela GNR de Murtosa, responsável pelas necessárias alterações 

ao trânsito, e pela equipa de Proteção Civil tendo uma extensão de cerca de 1,8 km. 

Mapa do Desfile 

Todos os Agrupamentos do CNE e da FNA participantes deverão trazer a respetiva bandeira 

de Agrupamento. Cada Agrupamento / Núcleo formará em 4 filas atrás da respetiva bandeira de 
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Agrupamento / bandeira de Núcleo. Todas as bandeiras são transportadas ao ombro, de acordo 

com o Regulamento de Protocolo do CNE. 

Nota: No local de formação do Desfile, todos o(s) elemento(s) destacados para o transporte de 

bandeiras deverão comparecer a um breve momento de esclarecimento de regras, organizado pela 

Equipa de Coordenação Geral, Logística e Protocolo. 

O Desfile formar-se-á da seguinte forma: 

À frente vai a Bandeira Nacional, seguida pela Bandeira do Escutismo Mundial, a Bandeira 

da Região de Aveiro do CNE e a Bandeira da Região de Aveiro da FNA; depois, vai o Chefe Nacional, 

Ch. Ivo Faria, o Chefe Regional de Aveiro, Ch. José Carlos Santos e o Presidente da Direção Regional 

da FNA, Antero Fernandes. Seguem-se as autoridades civis e eclesiásticas que estejam presentes. 

Em seguida, segue a Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional de Aveiro, Ch. Sara 

Amaral, o Presidente da Mesa dos Conselhos Regionais de Aveiro, Ch. Manuel Santos e o Presidente 

da Comissão Eleitoral Regional, Ch. José Maria Antunes; logo a seguir segue a fanfarra e o 

Agrupamento 190 da Murtosa (organização) seguidos dos os Agrupamentos da Região de Aveiro, 

por ordem crescente do seu número de Agrupamento. Os restantes Núcleos da FNA que participem 

no Desfile, deverão formar por ordem crescente do número de Núcleo, atrás do último 

Agrupamento do CNE.  
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CERIMÓNIA DE ABERTURA, EUCARISTIA E ENTREGA DE LEMBRANÇAS E A 

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 

 A Cerimónia de Abertura terá início às 10h30 na arena destinada à cerimónia de abertura e 

à Eucaristia. A Abertura é um momento simbólico de boas-vindas aos Escuteiros da Região e 

pretende-se que seja breve.  

NOTA: Antes do seu início será distribuído a cada elemento um pequeno lanche (água e 

bolachas/fruta), uma vez que os escuteiros não estarão na posse das suas mochilas. 

 
A Cerimónia de Abertura, a Eucaristia, a Entrega de Lembranças e a Cerimónia de 

Encerramento terão lugar no terreno da Futura Sede do Agrupamento, perto do Parque Municipal 

da Saldida. Este parque é o ponto central de todo o evento, uma vez que, será a zona de almoço e 

acolherá a realização dos jogos. 

Caso, por condições climatéricas, não se possam realizar as cerimónias de Abertura, 

Eucaristia e Encerramento ao ar livre, estas serão realizadas no pavilhão da Escola Padre António 

Morais da Fonseca (PAMF).  

No final do desfile os agrupamentos devem formar-se de acordo com a ordem em que se 

encontram no desfile e pela ordem dos quadrantes apresentados na imagem em baixo. Os 

estandartes de agrupamento devem acompanhar a procissão de entrada e, quando chegarem perto 

do altar deverão, alternadamente, circular para a direita e esquerda deste formando barreiras 

laterais entre a estrada e os escuteiros. 
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Plano A (Campo terreno 
da sede nova 
agrupamento 190)  

 

 

 

 

 

 

Plano B (arena B) 
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ALMOÇO 

 Depois de finalizada a Eucaristia, os Chefes de Família deverão conduzir as suas famílias à 

sua zona de depósito de mochilas e casacos, levantar as mochilas com o almoço e reunir com o 

respetivo Agrupamento no Parque da Saldida para almoçarem juntos. 

 Haverá contentores distribuídos por vários pontos do Jardim que devem ser utilizados para 

depósito de lixo e reciclagem. 

 Serão também reforçados os equipamentos sanitários disponíveis e ainda dispositivos de 

recolha de lixo (atenção que deve ser devidamente separado). 
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JOGOS 

 Para os jogos, os Agrupamentos deverão constituir Famílias com elementos de todas as 

secções, segundo as indicações que dadas em “Composição das Equipas”. 

 Cada Área da Região terá um ponto de check-in diferente. Cada ponto recriará um ambiente 

Murtoseiro específico (a Ria, o Mar, a Lavoura/o Quintal e a Emigração). As famílias de cada 

ambiente adotarão a alcunha ou apelido de famílias conhecidas ou tradicionais desse ambiente. 

Cada família recebe um Roadbook para os jogos que lembra: a Cédula dos pescadores (Ria ou Mar), 

a caderneta da Casa do Povo ou o “Permit” para emigrar.  

Será proposta a realização de nove jogos (replicados 10 vezes, permitindo que ao mesmo 

tempo possam estar a jogar 90 famílias). A cada jogo estará associada uma palavra-chave que 

representa um “tesouro” / “força” que no Imaginário ajudou Jorge a vencer o Dragão e a despertar 

o que de melhor havia em si.  

Os jogos decorrerão ao ar livre, em zonas apropriadas para o efeito, distribuídas em vários 

locais do parque da Saldida (mapa que se encontra no Roadbook). A sequência dos jogos a efetuar 

por cada família participante será definida pela equipa de preparação dos jogos e será anexa ao 

Roadbook aquando do check-in. 

É necessário que os chefes afetos aos jogos venham munidos de algum equipamento de 

cronometragem (ex. telemóvel), na medida em que os jogos têm durações definidas e ainda de 

material de escrita para anotação das pontuações nos Roadbooks.  

As 3 equipas com melhor pontuação receberão um prémio aquando a entrega de 

lembranças. 

O período destinado aos jogos tem início às 14:00 e termina obrigatoriamente às 16:30. No 

fim dos jogos as famílias devem deslocar-se ao check-in e entregar o destacável que se encontra 

dentro do roadbook onde foram registadas as pontuações obtidas em cada jogo. Este destacável 

deve ser entregue impreterivelmente até às 16:30.  

As famílias, a partir do momento em que se encontram livres da sua participação nos jogos, 

podem circular pelo parque da Saldida até às 17:00 (hora em que deverão estar já no local onde 

irá decorrer a cerimónia de encerramento, o mesmo local onde foi a Eucaristia). 
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Ao longo da tarde, no parque da Saldida, as famílias podem ver e interagir com o Rancho 

Folclórico As Andorinhas de S. Silvestre, assim como tirar fotografias por família utilizando as 

molduras disponíveis e dispersas pelo parque.  

 

Jogo Palavra -Chave 

Canga – Lavrar a terra Cooperação 

Estendal -  A azáfama  Determinação 

Capoeira – Caça ao ovo Perseverança 

Curral – Lavagem do porco Aprovisionamento 

Canastra – Safra Concentração 

Fronteira – Obstáculos Empreendedorismo 

Bilha do leite – Transporte Equilíbrio 
Fisga – Pardais ao ninho Dedicação 

Há sempre um Murtoseiro Audácia 
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Mapa de localização dos jogos 

 

Notas finais:  

 - Alertamos para a importância de todos os elementos se apresentarem devidamente 
uniformizados;  

 - Tendo em conta as condições climatéricas no dia da atividade, devem adequar o uso de 
chapéu, aplicação de protetor solar, hidratação, uso de agasalhos, impermeável, guarda-chuva;  

 

 

 

 

Todas as dúvidas devem ser expostas para a equipa organizadora do São Jorge 
2019 através do email:  sjorge.aveiro@escutismo.pt  

 

 

 


