ASSUNTO:

RAID DE INVERNO

DATA:
28/11/2016

Enquadramento temático: VIVE +
Caros Pioneiros,
Eu, Pier Giorgio Frassati vivi uma vida curta, mas longa em vivências, experiências e ações. Vivi
intensamente os anos que me foram dados, e não me arrependo das minhas ações. O que vos quero
dizer com isto? Quero que vocês se dediquem de corpo e alma a cada momento, há tempo para tudo
na vida, desde que haja vontade.
Lanço-vos o desafio “VIVE +”! Convido-vos a virem a Itália participar no VIVE +, onde serão
desafiados a conhecer mais da minha vida, da minha faceta alegre, desportiva, católica e caridosa e
seguir as Bem-Aventuranças para conseguirem completarem os desafios. Alerto-vos que devem ter
conhecimento e competências mínimas de orientação, pioneirismo, socorrismo, campismo, mística,
simbologia, modelos de vida, escutismo, das Bem-Aventuranças e claro da história da minha vida.
No sábado serão desafiados a VIVER + as Bem-Aventuranças, inspirados em mim e na minha
missão. Serão elas a guiar-vos na direção a tomar. No domingo desafiamos-vos a VIVER + Pier
Giorgio Frassati, eu próprio.

Horário:
Sexta- feira – 16/12/16 – Concentração
21H20-22H00 - Receção
22H10 – Contextualização local: História de Sistelo
22H30 – Quebra-gelo
23H10 – Conselho de Guias
23H30 – Oração e Siêncio

Sábado – 17/12/2016
06H30 – Alvorada
07H00 – Pequeno-almoço
07H30 – Início do Raid VIVE +
15H00 – Concentração em Arcos Valdevez
16H00 – Preparação Fogo Conselho / Montagem tendas
17H30 - Preparação da Eucaristia
18H10 – Deslocação para a Igreja Matriz
18H30 – Eucaristia
20H00 – Jantar
21H30 – Fogo conselho
23H00 – Conselho de Guias
23H30 – Oração
00H00 – Silêncio

Domingo – 18/12/2016
06H30 – Alvorada
07H00 – Pequeno-almoço
07H30 – Desmontagem de tendas / arrumar material
08H40 – Continuação do Raid
10H20 – Concentração em Ponte da Barca
10H30 – Ateliê técnico: Pier Giorgio Frassati
11H30 – Cerimónia de Encerramento
Refeições:
Sexta – Feira: Levar algo para reforço à noite
Sábado
Pequeno- Almoço – responsabilidade da equipa - Quantidade de pão (se pretenderem);
Almoço – Responsabilidade dos Rapazes e Raparigas – almoço volante
Jantar – Responsabilidade da ERP – Massa com Frango, sumos e fruta;
Domingo
Pequeno- Almoço – responsabilidade da equipa - Quantidade de pão (se pretenderem);
Almoço – nas suas casas (possibilidade de pequeno reforço a meio da manhã);
MATERIAL:
Individual:
- Uniforme de campo e oficial (para a Eucaristia e domingo )
- 2 Mudas de roupa completas: 1 para sábado, 1 para o fim do dia / noite e domingo de manha,
outra para a ida para casa;
- Fato de chuva / Impermeável
- Estojo de higiene e toalha;
- 2 Pares de calçado;
- Protetores de frio (luvas, gorro, hidratante labial);
- Saco Cama e colchonete;
- Talheres, Prato; Copo;
- Lanterna/foco

Coletivo:
- Tendas;
- Bússola;
- Esquadro de coordenadas;
- Caneta de acetato ponta fina, Material de escrita e bloco de notas;
- Bandeirola e bordão individual
- Coletes relfetores
- Farmácia
- Capa plástica para proteção dos documentos/mapa
Na mochila para o Raid
- 1 Refeição Volante;
- 1 Par de sapatilhas;
- 1 Muda de roupa completa (calças, camisola; t´shirt, roupa interior, meias);
- 1 toalha para banho (pequena dimensão);
- 1 Garrafa de água;
- 1 Apito;
- 1 fato impermeável;
- 1- Bloco de apontamentos e material escrita;
- 1 estojo de higiene compacto
- Talheres, prato e copo
- Saco cama e colchonete
- Sacos plásticos para proteger todo o material.
Nota : todo este material, foi aferido pela ERP, o seu peso ideial não deve variar entre os 7 a 8,5 kg,
pelo que deve haver um cuidado muito especial na preparação da mesma, bem como no
acondicionamento de todo o material.
O restante material : tendas, 3ª muda de roupa para Domingo, 1 par de calçado e outros materiais
como comida para pequenos almoços ficam à responsabilidade dos Chefes de Comunidade para ser
entregue aos elementos no local de dormida (Arcos ) ou depois no local de saída para os seus
Abrigos (Barca).

Fogo de conselho:

Cada equipa deverá preparar uma peça/música/jogo/dinâmica/reflexão/etc. com duração máxima
de 3 minutos de acordo com a temática doa Raide VIVE +: Pier Giorigi Fassati ou BemAventuranças. Não se aceitam apresentações em Comunidade. Enviar e-mail
pioneiros@vianadocastelo.cne-escutismo.pt com a identificação do nome da Equipa até dia
12/12/2016

Convocatória:
Convocam-se os os Chefes de Comunidade e restantes elementos da equipa de animação que irão
estar presentes no raide regional de Pioneiros para uma reunião no próximo dia 9 Dezembro
2016, pelas 21:00h na Junta Regional. Vocês têm um papel essencial para o bom funcionamento
da atividade, portanto pedimos a vossa comparência e colaboração.

Para quaisquer dúvidas ou questões contactar: pioneiros@vianadocastelo.cne-escutismo.pt

A Equipa Regional de Pioneiros,

