
 
 

 

ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 2011-2012 DA REGIÃO DE VIANA DO CASTELO 

Brindados pelo sol abrasador deste Outubro, cerca de 900 Escuteiros da Região de 

Viana do Castelo juntaram-se no passado fim-de-semana de 8 e 9 de Outubro na 

Vila de Darque para iniciar mais um ano Escutista, subordinado ao tema “Caminhos 

para a Vida”. 

O tema integrador “Caminhos para a vida”, propõe aos escuteiros desta região 

abraçar diferentes áreas de desenvolvimento da criança e do jovem, partindo 

também da diversidade de trilhos a percorrer, tendo por base o sistema de 

progresso e os demais elementos do método escutista, que bem conjugados, 

ajudam a preparar os nossos escuteiros tendo em vista o Ser, o Saber e o Agir que 

fará a diferença nos diferentes ambientes e contextos da vida quotidiana. 

Este ano, a Abertura do Ano Escutista decorreu durante todo o fim-de-semana em 

regime de acampamento e os escuteiros foram convidados a participarem em 

diversas actividades de preparação para o tema que este ano escutista 

aprofundará. Por outro lado, desenvolveu-se um conjunto de ateliês que se 

enquadram na Grande Actividade Mundial “Jota-Joti” que este ano terá como tema 

“Paz, Ambiente e Catástrofes Naturais” e terá a sua Base Nacional em Viana do 

Castelo. 

A noite de sábado proporcionou uma “Ceia Regional” onde o espírito de partilha foi 

o mote para o convívio entre escuteiros, familiares e a população de Darque. 

Durante este encontro foi possível juntar a animação característica dos Escuteiros 

com os tradicionais “Zés Pereiras” de Darque que animaram o convívio, culminando 

com a celebração do 35º aniversário da fundação do Agrupamento de Darque. 

A tarde de Domingo e, após uma manhã repleta de actividades escutistas, 

celebrou-se a Eucaristia presidida pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. 

Anacleto Oliveira, que apelou ao ”cumprir da missão escutista” e da importância 

que esta “missão” transmite nos dias difíceis que vivemos. Após esta celebração 

procedeu-se à Cerimónia de Encerramento, que contou com a presença das 

restantes entidades eclesiásticas da região bem como da Junta de Freguesia de 

Darque, Câmara Municipal de Viana do Castelo, entre outros. 

Esta actividade foi promovida pela Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas de 

Viana do Castelo em associação com o Agrupamento de Escuteiros de Darque e 

contou com o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo, do Instituto 

Português da Juventude e da Junta de Freguesia de Darque. 


