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VIII Rumoeste 

Transforma-te em EMOÇÃO!!! 
 
Exploradores e Moços do Oeste é com alegria que Vos desafiamos mais uma vez!... 
Preparem-se para embarcar numa aventura espetacular pelas emoções da Riley e de 
todos nós! 
 
Bem sabemos que estamos habituados a Aventuras e Expedições ao ar livre! 
Acampamentos que nos deixam memórias e amizades para a vida e que será com 
alguma tristeza que este não será o RumOeste pelo qual todos esperávamos… mas 
sendo Exploradores e Moços do Oeste não será esta nova realidade que nos vai fazer 
desistir de participar e dar o nosso melhor!!! 

 
Tal como diria Baden-Powell: 
“Se tivermos o hábito de fazer tudo com alegria, raramente 
encontraremos situações difíceis.” 
 
Por isso, 

 
Sejam bem-vindos ao RumOeste Online! 
 
Contamos contigo, com a tua Patrulha/Tripulação para viver esta aventura, em 
conjunto com toda a II Secção do Núcleo do Oeste. 

 
Vamos ajudar a Riley a entender todas as emoções que lhe passam pela cabeça 
quando ela está em campo.  
 
Cada um em sua casa, mas Juntos pela amizade e diversão vamos criar 
memórias de longo prazo e sorrisos que irão ser testemunho de um 
RumOeste único que perdurará no tempo!!! Vamos viver este RumOeste 
INSIDE OUT. 

  
Tudo o que precisas é de espírito de equipa, originalidade e 
de uma câmara!                                                                                        
                                                                                 

 
 

 
 

Boa Caça e Boa Pesca 

 
 
 



 

Online - 29 a 31 de Maio de 2020 

VIII Rumoeste 

… A II sessão do EGO, realizada no CEO no início de Março, foi 
provavelmente para muitos a memória base mais recente de um fim-de-
semana em campo… Os Guias e Timoneiros idealizaram, escolheram e 
enriqueceram a atividade de referência da Secção para este Ano Escutista! 
O VIII RumOeste… 
 
 
 
 

 
Sexta-feira (29/05/2020): 
- Check-in 
- Montagem de Campo 
- Abertura de Campo 
- Jogo Noturno 
- Oração da noite 
- Silêncio 
 
Sábado (30/05/2020):  
- Alvorada 
- Ginástica Matinal 
- Oração da manhã 
- Pequeno-Almoço com  
- Arborismo / Paintball 
- Almoço 
- Jogo de Vila 
- Jantar 
- Fogo de Conselho 
- Oração da noite 
- Silêncio 
 
Domingo (31/05/2020): 
- Alvorada 
- Oração Matinal 
- Pequeno-Almoço com 
- Eucaristia 
- Concurso de Culinária - MasterScout 
- Ateliers de Como fazer Anilhas, Como fazer Dezenas,  
Serigrafia Caseira, Alimentação Saudável e Responsabilidade Ambiental  
- Desmontagem de Campo 
- Avaliação  
- Encerramento 
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Regras de participação 
 
Na sede, ou seja… na cabeça de todos nós vivem as emoções que 
influenciam as nossas ações e memórias!!! O que é pedido é que através 
das 5 emoções participem com criatividade neste 
RumOeste: 

- A Alegria  
- A Tristeza  
- A Repulsa  
- A Raiva  
- O Medo 

 
Tendo em conta o programa idealizado pelos Guias e Timoneiros, o que se pretende é por 
Patrulha/Tripulação (envolvendo se possível todos os elementos), façam chegar uma foto ou 
fotos/um vídeo ou vídeos que de uma forma criativa nos demonstrem cada uma das 
emoções numa ou em várias das atividades (no máximo 5) à vossa escolha.  
 

Assim por Patrulha/Tripulação: 
- Podem escolher de entre 1 a 5 das atividades do programa do VIII RumOeste 
- Podem escolher participar através de foto ou vídeo 
- Têm de demonstrar as 5 emoções  
- Se a escolha for vídeo ou vídeo com montagem de fotos, estes deverão ter no 
máximo 1 minuto por emoção. 
 
Regras Gerais: 
Os vídeos e/ou fotografias devem ser Identificados: Nome do Agrupamento, Nome da 
Patrulha/Tripulação, Nome da atividade e Emoção a que se refere.  
 
Os ficheiros devem ser enviados por Agrupamento através de WeTransfer pela Equipa de 
Animação para o email: exploradores.oeste@escutismo.com 
 
A divulgação será feita através dos canais de comunicação do Núcleo do Oeste, pelo que os 
vossos Agrupamentos deverão ter em conta as autorizações de direitos de imagem dos 
elementos participantes.  
 

Mas não tenham medo, o prazo para a entrega será dia 31 de Maio!  
Por isso, encarem a tristeza destes tempos diferentes como um grande desafio!  
Usem toda a raiva e repulsa… portanto nojinho, de não poderem verdadeiramente 
estar em campo para participar ativamente numa atividade online, que assim nos 
protege e que tem tudo para ser divertidamente possível de ser concretizável!  
Mostrem a enorme alegria que os Exploradores e Moços têm dentro de si e… Juntos 
vamos criar novas memórias de longo prazo e recordações inesquecíveis de um 
escutismo em casa sempre alerta com a certeza de que em breve tudo irá ficar bem!!! 

 

Boa Caça e Boa Pesca
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