De:

Chefe Regional

Para:

Regiões, Chefes de Agrupamentos, Chefes de Unidade, Dirigentes e CD’s

Assunto:

Inscrições XV DOWN RIVER

Data:

Santarém, 21 de maio de 2019

Circular:

021-2019-CR

Caros Irmãos Escutas,
O Down River é uma atividade destinada a todos os escuteiros, escoteiros e guias com mais de
14 anos de idade, de qualquer ponto do país, que estejam à procura de uma atividade de fim de
Verão, fresca, aliciante e que seja um forte desafio para as capacidades das tripulações participantes .
Os Agrupamentos 44 de Tomar e do 542 do Entroncamento, em parceria com a Junta Regional
de Santarém e o Agrupamento 235 da Figueira da Foz, associam-se mais uma vez para levar a efeito
a 15ª edição desta atividade. Como é habitual, a mesma realiza-se na albufeira da barragem do
Castelo do Bode e decorrerá entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro próximos.
Convidam-se assim todos os interessados a inscrever-se e a participar nesta refrescante
atividade. Para isso devem, desde já, organizar-se em tripulação e começar a preparar os materiais.
A organização está ao vosso dispor para responder a qualquer questão.
Tema: “FERNÃO DE MAGALHÃES E A PRIMEIRA VIAGEM MARÍTIMA DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO”
Data: 29 de agosto a 1 de setembro de 2019
Objetivos:


Proporcionar aos participantes uma experiência educativa saudável, completa e
organizada de acordo com as regras do Escutismo Católico Português;



Promover o espírito de equipa e rentabilizar as potencialidades de cada um;



Conhecer a albufeira da barragem do Castelo do Bode e as povoações ribeirinhas.

Destinatários:
Esta atividade destina-se Pioneiros/Marinheiros e Caminheiros/Companheiros, bem como
aos Dirigentes e Candidatos a Dirigente que os acompanham.

Local – Percurso:


Início e fim na povoação de Bairrada / Bairradinha (Freguesia e Concelho de Ferreira do
Zêzere).

Programa:
29 agosto (5ª feira)
13h00
21h00
22h00

Check-in
Instalação dos participantes no Estaleiro, situado junto à zona balnear de
Bairrada/Bairradinha (Concelho e Freguesia de Ferreira do Zêzere)
Introdução ao tema da atividade: “Fernão de Magalhães e a primeira viagem
marítima de circum-navegação”.
Ceia partilhada: as tripulações são convidadas a trazer iguarias regionais
para partilhar (a organização fornece pão, petisco e bebidas)

30 agosto (6ª feira)
Nascer do Sol
10h00

Alvorada e pequeno-almoço
Início das construções das jangadas.
Abertura oficial da atividade
Oração da manhã
Continuação das construções

12h30

Almoço (trazido de casa)

13h30

Continuação construção das Jangadas

18h30

Formação dos Raftmasters

20h00

Jantar (fornecido pela organização)

22h00

Prova de competição contrarrelógio, de velocidade e manobra, jangadas
sem carga.

23h30

Oração da Noite

31 agosto (sábado)
Nascer do Sol

Alvorada e pequeno-almoço

9h00

Oração da manhã
Preparação das Tripulações para a partida.
Fotos de grupo e de tripulações

10h00

Início da navegação.

13h00

Almoço

19h00

Pernoita na margem.

20h00

Jantar

21h30

Eucaristia

22h30

Fogo de Conselho.

23h30

Oração da Noite

1 setembro (domingo)
Nascer do Sol

Alvorada e pequeno-almoço

9h00

Oração da Manhã

9h15

Aprontamento

9h30

Jogos de água. Regata

11h30

Chegada à zona balnear de Bairrada / Bairradinha

12h00

Desmontagens

13h30

Almoço

15h00

Entrega de prémios: Contrarrelógio noturno; Melhor Jangada; Jogo da
Circum-navegação, Jogos de água e Regata
Encerramento do XV Down River

Inscrição.
 As inscrições estão abertas desde o dia 1 de maio de 2019 e consideram-se encerradas logo
que sejam alcançados: 200 participantes, ou 20 tripulações/jangadas, ou o dia 1 de julho de

2019. No caso das intenções de participação não atingirem números adequados, o período
de inscrições será estendido para nova data a divulgar.
No caso de as inscrições excederem os números definidos serão considerados os seguintes
critérios para a sua admissão:
– Pertencer aos Agrupamentos que integram o “Top 10” das participações (ver blogue do DR
em https://downr.wordpress.com/o-down-river/);
– Ser a primeira jangada de cada região do CNE ou da AEP e AGP a inscrever-se;
– As primeiras tripulações a inscreverem-se.
 Procedimentos: para se efetivar a inscrição de uma tripulação é necessário fazer o seguinte:
1ª fase (de 01 maio 2019 até 01 julho 2019):
o

Aceder ao SIIE e inscrever todos os elementos que pretendem participar na
atividade. O código da atividade é: R16000018 XV DOWNRIVER

2ª Fase (após o encerramento e a aceitação das inscrições):
o

Preencher a Ficha Inscrição Complementar e enviar para o e-mail:
geral.santarem@escutismo.pt;

o

Tranferir o valor da inscrição, no valor de 22€ por participante (até dia 15 julho
2019) ou 25€ (após esta data) para o IBAN PT50 0045 5441 4006 6605 335 11,
da CCAM em nome do CNE – Junta Regional de Santarém.

o

Enviar a digitalização do respetivo comprovativo de transferência para o e-mail:
geral.santarem@escutismo.pt ou anexar no SIIE.

Nota: a aceitação das inscrições será realizada pela organização através de e-mail
para o Chefe de Agrupamento da tripulação até dia 02 julho 2019.
INFORMAÇÕES:


Para a fotografia geral todos os participantes deverão comparecer uniformizados com a Tshirt da atividade e o lenço escutista.



Lembramos que só é permitido inscrever um Skipper e um Raftmaster por tripulação.



A primeira Reunião de Capitães será realizada quando todas as tripulações estiverem no
Estaleiro ou após a Ceia Partilhada.



A organização irá distribuir as refeições a partir do jantar de sexta-feira, dia 30 de agosto,
pequeno-almoço, almoço e jantar. Caso haja alguma situação de alergia ou intolerância
alimentar devem comunicar à organização.



Devem transportar água potável nas jangadas.



Terão de levar prato, talher e copo para as refeições.



Será entregue a cada participante uma T-shirt e um distintivo da atividade.



Não é autorizado o uso de tendas: sugere-se a opção por toldos ou duplos-teto.



Na pernoita pede-se que respeitem o silêncio.



Para o Fogo de Conselho cada Tripulação deverá apresentar um pequeno “sketch”
subordinado ao tema da atividade.



Devem tomar conhecimento das “Dicas” e as regras completas da atividade patentes no
Blogue https://downr.wordpress.com/

REGRAS A CUMPRIR:
Jangadas:
Terão de ser suficientemente robustas e espaçosas para transportarem toda a tripulação e o seu
material durante os dois dias de navegação, em condições de conforto e segurança. O material
deverá ser o mínimo necessário. As jangadas deverão ser construídas no local definido como
“estaleiro”, durante o período estipulado pela organização: a partir do nascer do Sol de sextafeira, dia 30 de Agosto. Não podem ser movidas a motor nem utilizar materiais cortantes e/ou
poluentes na sua construção.
Os remos terão de ser obrigatoriamente fixos à estrutura da jangada e devem existir um ou
mais remos suplementares.
Os flutuadores terão de ser rígidos (bidões, blocos de esferovite, …), não sendo admitidas
câmara-de-ar. A capacidade de flutuação da jangada terá de ser a adequada ao conjunto dos
tripulantes e respetiva carga (aproximadamente 150 a 200 litros de volume de flutuadores por
cada tripulante).
Terá de haver, em cada jangada, pelo menos, um telemóvel para efetuar as comunicações de
emergência, um kit de 1ºs Socorros e sinalização noturna (candeeiro ou sticks de luz química) e
um cabo de reboque com 15 metros, pronto a utilizar.

Avaliação técnica:
Na manhã de sexta-feira, aquando do início da construção das jangadas, será realizada uma
vistoria aos projetos das jangadas em construção. Esta vistoria será realizada por um grupo
composto pelos elementos da organização e, eventualmente, por capitães das jangadas.
Pretende-se com esta vistoria aconselhar, em tempo útil, as tripulações para aplicarem soluções
técnicas adequadas na construção das jangadas.
Botes de apoio e reboques:
O(s) bote(s) de apoio presentes na atividade destinam-se exclusivamente a prestar apoio à
organização e ao socorro. A organização do DR não se compromete a efetuar qualquer reboque
das jangadas atrasadas. As tripulações que não tenham capacidade de navegar poderão, no
entanto, recorrer à ajuda e reboque por parte de outras tripulações e jangadas.
Tripulação:
Cada tripulação é composta pelos elementos que forem julgados necessários e suficientes para
manobrar a jangada, num máximo aconselhado de 16 elementos. Podem pertencer a
Agrupamentos e a Associações distintas.
Em cada tripulação tem de existir, obrigatoriamente, um Skipper e um Raftmaster. Os restantes
elementos denominam-se como Crew.
Crew: tripulante da jangada – Pioneiro/Marinheiro ou Caminheiro/Companheiro, Dirigente,
Candidato ou Aspirante a Dirigente, a quem compete manobrar a jangada;
Skipper: Pioneiro/Marinheiro ou Caminheiro/Companheiro, Comandante (Capitão) da Jangada –
para além de outras funções, compete-lhe conduzir, ordenar as manobras e tomar as devidas
decisões para garantir a boa navegação da jangada e o bem-estar dos tripulantes;
Raftmaster: Caminheiro/Companheiro, CD ou Dirigente – para além de outras funções, é o
elemento responsável pela segurança da tripulação.
Segurança:
Na água: durante a navegação todos os tripulantes terão obrigatoriamente de usar auxiliares de
flutuação ou coletes salva-vidas próprios para atividades aquáticas, sendo o Raftmaster o
primeiro responsável pela gestão do risco e prevenção de acidentes. Será corresponsável pelos
acidentes que possam acontecer pelo não uso dos coletes por parte dos tripulantes da sua
jangada.

A navegação será apoiada, pontualmente, por uma ou mais embarcações a motor e
permanentemente por pessoal em canoas.
Os Skipper e Raftmaster de cada jangada deverão acatar todas as informações e instruções
relativas à navegação que sejam fornecidas nas reuniões prévias e/ou durante os períodos de
navegação, prestadas pela organização, através dos meios disponíveis, via telefone, rádio, pelas
tripulações dos botes de apoio ou outros.
Em terra: deverá ser consultado o PPS – Plano de Prevenção e Segurança (a enviar
oportunamente aos participantes). É expressamente proibido foguear. Fumar, apenas, é
permitido na zona assinalada para o efeito no PPS.
Desistências: até dia 23 de agosto, com devolução integral do valor. Após esta data não será
devolvido o valor da inscrição.
Desistências de navegação:
A organização do DR não se responsabiliza por providenciar forma de retirar da zona da
albufeira as tripulações que desistirem durante o período de navegação.

Para qualquer esclarecimento contactem o responsável da atividade, João Carlos Ferreira, com
telemóvel 919 000 195 ou a Chefia Regional através do correio eletrónico ou através do
telemóvel.

Contamos com a vossa participação!

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,

Maria Lurdes Gameiro
Chefe Regional
chefia.santarem@escutismo.pt
Tel. 969 107 760

