Raid de Inverno com Frassati e Bem-Aventuranças a guiar 200 pioneiros

Os pioneiros da região de Viana do Castelo foram desafiados a conhecer o beato Pier Giorgio Frassati,
num raid de Inverno que os levou a percorrer os vales dos rios Vez e Lima. No fim-de-semana anterior ao
Natal, 200 pioneiros aceitaram o repto “Vive+”, lançado pela Equipa Regional, e foram colocados à prova
num actividade desafiante a vários níveis.
Com concentração marcada para a fria noite de sexta-feira no centro de Sistelo, freguesia de Arcos de
Valdevez, as 34 equipas de 21 comunidades apresentaram-se prontas para os rigores do Inverno e
disputadas a conhecerem o beato Pier Giorgio Frassati e a sua faceta alegre, desportiva, católica e
caridosa. Antes, os 250 escuteiros que dobraram a população de Sistelo por uma noite, conheceram melhor
esta aldeia, conduzidos pelo presidente de junta, Sérgio Rodrigues. Antes do Silêncio, um “manequim
challenge” quebrou-gelo e encaminhou os pioneiros para o necessário descanso.
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Ainda o sol não tinha começado a aquecer o vale do Vez e já as
primeiras equipas tinham principiado o raid que levou os pioneiros a percorrer a Ecovia do Vez, até à sede
de concelho. Pelo caminho, as equipas foram sendo desafiadas a viver as Bem-Aventuranças. Chegados
a Arcos de Valdevez, e antes da eucaristia, todos os participantes desenharam um logotipo humano com
a expressão: VIVE+. O dia terminou com um fogo de conselho que teve o beato Pier Giorgio Frassati como
tema para todas as performances.
A alvorada de domingo também foi madrugadora e ainda acordavam os primeiros arcoenses e já os
pioneiros deixavam a vila rumo a Ponte da Barca. Chegados às Terras da Nóbrega, os adolescentes
descobriram o centro histórico desta vila, até se concentrarem no Jardim dos Poetas para manufacturarem,
individualmente, uma pulseira.
Antes do final da actividade foram conhecidos os três primeiros classificados deste raid de inverno. Em
primeiro lugar terminou a equipa Gago Coutinho, de Vila Nova de Anha, seguida da equipa Dumont, de
Alvarães e Da Vinci, de São João da Ribeira.
Cumprindo sempre os horários, a actividade terminou às 11h40, rumando cada um para sua casa, a tempo
de almoçar em família.
Para que esta actividade fosse possível, a Equipa Regional contou com o apoio da junta de freguesia de
Sistelo, da câmara municipal de Arcos de Valdevez e da câmara municipal de Ponte da Barca.
José Domingos Ribeiro
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