
ABERTURA DO ANO ESCUTISTA 2014/2015 

 

Associando-se à Diocese nas comemorações do 500º aniversário do nascimento do Beato Bartolomeu 

dos Mártires, a Região Escutista de Viana do Castelo abriu oficialmente o Ano Escutista 2014 / 2015 no 

passado fim de semana de 11 e 12 de Outubro. 

Com a presença de 1100 escuteiros do Distrito de Viana do Castelo, o Agrupamento 955 de Carvoeiro, 

Viana do Castelo (União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro), foi anfitrião no ano em que 

comemoram os 25 anos da sua fundação. 

Ao longo desta atividade, os escuteiros foram convidados a incorporar o lema “Ardere et Lucere” que 

servirá de divisa às actividades que se desenvolverão durante o Ano Escutista que agora se inicia. 

O lema “Ardere et Lucere” poderá ser sintetizado da seguinte forma: amar a Deus e aos irmãos naquilo 

que fazemos, iluminando a sociedade com a força do nosso contributo e exemplo quotidiano. Durante 

esta atividade regional, todos os escuteiros foram convidados a viver a explorar algumas passagens da 

vida e obra do Beato Bartolomeu dos Mártires. 

Para além de todas as atividades desenvolvidas durante o dia, a noite de sábado foi preenchida pelo 

Sarau Escutista, onde o espírito de partilha foi o mote para o convívio entre escuteiros, familiares, 

amigos e paroquianos de carvoeiro. Durante este encontro, acalorados pelos Agrupamentos 1028 de 

Reboreda, 452 de Vila Nova de Anha, entre outros, foi possível juntar a animação característica dos 

Escuteiros, com os momentos de oração e reflexão, apesar das adversas condições atmosféricas. 

No Domingo, a manhã foi preenchida por diversas atividades escutistas, ficando a tarde reservada à 

celebração da Eucaristia, presidida pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, que 

convidou todos os Escuteiros da Região a “percorrerem o caminho e exemplo de Frei Bartolomeu dos 

Mártires, como exemplo de vida” terminando a sua homilia, investindo simbolicamente a imagem de 

Frei Bartolomeu dos Mártires, como Dirigente do CNE, “para ser um dos nossos”. Após esta celebração 

procedeu-se à Cerimónia de Encerramento e ao lançamento do Acampamento Regional 2015 (ACAREG 

2015) que decorrerá entre 5 e 9 de Agosto (de 2015). A cerimónia de Encerramento contou com a 

presença de algumas entidades convidadas, nomeadamente, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, Exercito Português, entre outros.  

Esta actividade foi promovida pela Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas de Viana do Castelo (em 

associação) com colaboração do Agrupamento de Escuteiros de Carvoeiro e contou com o apoio da 

Câmara Municipal de Viana do Castelo, do Instituto Português do Desporto e Juventude, da União de 

Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, do Centro de Recrutamento de Braga do Exército Português e de 

dezenas de voluntários da Freguesia de Carvoeiro. 


