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Caros Animadores e Pioneiros/Marinheiros/Tripulantes!  

Que estes novos tempos, de uma nova realidade, sejam tempos de 

esperança e de superação de desafios.  

Trazemos-te o desafio de S. Pedro.  

Queremos que saiam da vossa zona de conforto e que em Equipa
*
 

ou mesmo com toda a Comunidade sejam pescadores de homens 

deste século.  

Pescas Disto, desafia-vos a viver São Pedro em qualquer atividade, das que já estão no 

calendário, no projeto a que se propõem viver. Saiam para a rua e, fora de portas, desafiem-se 

a viver melhor à imagem de Pedro. Envolvam a vossa Comunidade nesta mensagem de 

sermos também mensageiros de Cristo Vivo.  

Um raid, celebrações, as festas da vossa localidade, uma descida de rio, um jogo de vila, 

trabalho comunitário ... qualquer um destes exemplos pode ser o vosso desafio. Desta forma 

valorizamos ainda mais a vossa vivência escutista na e em comunidade.  

 

Modo de participação:   

-Inscrição de intenção de participação:  

http://bit.ly/PescasDisto2020 

Submeter este formulário no mínimo 2 semanas antes da realização das atividades; 

- Tens de submeter o vosso plano da atividade com as fichas de jogo, programa da atividade, 

objetivos da dinâmica, etc., por forma a que consigamos perceber o que vão realizar e ajudar a 

enriquecer a vossa atividade se necessário. 

- A atividade tem de ter em conta a vida de São Pedro, os seus ensinamentos e a importância 

da mística e simbologia da secção; 

- Após a realização da atividade, devem enviar o relatório/avaliação escrita e acompanhada de 

fotos e vídeos de 3 minutos no máximo para o outro link;  

- Após a aprovação do relatório poderás adquirir a insígnia para a tua Equipa. 

 

http://bit.ly/PescasDisto2020


 

Durante as comemorações do dia do Patrono iremos partilhar os projetos vividos por todos. 

 

A Equipa Nacional da III Secção aguarda os vossos projetos, confiante que desta forma e com 

esta partilha iremos valorizar e levar cada vez mais longe o exemplo de Pedro! 

 

Saudações escutistas, 

 

Raquel Kritinas  
Secretária Nacional Pedagógica 
 

 

*Aquando da leitura desta circular deve ser subentendida a respetiva nomenclatura marítima ou 

aérea 

 


