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Abertura do Ano Escutista 2021/2022 –  Meadela 

 
16 Outubro 2021 

 
 

  Agir: Transformar o mundo com audácia 

 

O tema integrador para 2021/2022, desafia-nos a afirmar a nossa intenção educativa. No Plano Nacional 

2020-2023 (p.7), afirma-se que Ser, Agir e Saber “são três palavras que integram um texto que se chama 

«Educamos. Para quê?», onde se afirma que o CNE quer, através do método escutista, ajudar a construir 

cidadãos, do hoje – já e agora – e não apenas do amanhã. Capazes de ser, a cada dia, mais fiéis, a si 

mesmos, às suas convicções, causas e valores. Deste modo, podem decidir agir na construção da sua 

comunidade, da Igreja e do mundo. E que se alimentem do conhecimento e da experiência, do saber que 

dá raízes e sustentação às ações que abrem ao futuro. A ordem pela qual cada uma das palavras figura 

não é o mais importante, dado que as valorizamos em conjunto e não de forma sequencial (e muito 

menos anual – não queremos que num ano se trabalhe apenas o ser, descurando o saber e o agir, nem 

qualquer uma das outras opções).  

A Abertura do Ano Escutista  é uma grande actividade destinada a todos os agrupamentos da Região de 

Viana do Castelo, que marca o início de um novo calendário. Este ano alienado às comemoração dos 50 

Anos do Agrupamento 348 da Meadela. 

Pretende ser um espaço de vivência conjunta das práticas escutistas, promovendo também a imagem do 

CNE e a difusão do escutismo junto da comunidade que acolhe este evento, tendo como cenário o Rio, o 

Mar e a Montanha  para desenvolvimento das atividades, 

Encaremo-las como pernas de um tripé que só se sustenta com a força da sua vivência quotidiana.” Neste 

sentido, a figura do Pe. Jacques Sevin impele-nos a agir, para transformarmos o mundo com audácia, 

dando testemunho dos valores que professamos, da pertença à grande fraternidade escutista e do 

verdadeiro espírito de serviço. 

AGIR         .         TRANSFORMAR         .         SERVIR 

A cruz de Jerusalém, símbolo escolhido para o ano 2021-2022, é uma cruz muito 

antiga, com mais de 900 anos de história. Lembra-nos que, tal como os cruzados, 

precisamos de agir, servindo, com a firmeza que os valores do CNE constroem em 

nós.  

Esta cruz, que foi proposta por Jacques Sevin e adotada pela Conferência 

Internacional Católica do Escutismo, liga-nos também a todos os escuteiros do 

mundo inteiro que vivem o Escutismo Católico. 
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A palavra agir impele, em conjunto com o ser e o saber, a assumirmos o escuteiro como um jovem 

motivado para a ação, a Boa Ação! Não se concebe uma vivência escutista plena e rica sem Boa Ação, sem 

Serviço, que, como dizemos neste ano, é o Amor em ação. 

O padre Jacques Sevin é um dos fundadores do Escutismo Católico, de quem 

o CNE adotou as formulações da Lei e da Promessa e muitos cânticos e 

orações. A sua audácia em conhecer bem o Método Escutista e o seu 

fundador – Baden Powell – e reinterpretá-lo à luz da fé professada pela Igreja 

Católica, enriquecendo a prática escutista com uma perspetiva espiritual do 

acampamento e do caminho, muito contribuiu para enraizar em profundidade 

o que podemos chamar de “espírito escutista”. O próprio Baden Powell disse 

que a proposta escutista de Jacques Sevin é “a melhor realização do seu 

pensamento”.  

“O encontro entre o método escutista e as intuições do Padre Sévin, S.J., permitiu elaborar uma 

pedagogia baseada nos valores evangélicos, na qual cada jovem é levado a desabrochar-se e a 

desenvolver a sua personalidade, fazendo frutificar os próprios talentos.  

A lei escutista, atraindo os jovens para a via das virtudes, convida-os à retidão moral e ao espírito de 

ascese, e assim orienta-os para Deus e chama-os a servir os seus irmãos; ao empenharem-se em fazer o 

bem, eles tornam-se homens e mulheres capazes de assumir responsabilidades na Igreja e na sociedade. 

No seio duma patrulha, nos acampamentos e noutras circunstâncias, os escuteiros descobrem o Senhor 

através das maravilhas da criação, a cujo respeito são chamados.  

Deste modo, fazem uma experiência preciosa da vida eclesial, encontrando-se com Cristo na oração 

pessoal, com a qual se podem familiarizar, e na celebração eucarística. Além disso, a unidade escutista 

oferece aos jovens a ocasião para fazerem a aprendizagem da vida em sociedade, no respeito de cada 

um”.  O Papa Francisco dá-nos pista para uma verdadeira ecologia humana integral, que “é feita também 

de simples gestos quotidianos” [p.173]. No seu apelo, lembra-nos que “O urgente desafio de proteger a 

nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento 

sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar.” [p.12] e exorta-nos a uma atitude 

proactiva, tratando das relações humanas fundamentais para sanar a crise ecológica que é “uma 

manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade”. [p.93]. 

Nesta missão, enquanto escuteiros católicos, somos desafiados a agir, e a transformar o mundo, pois 

“Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua 

cultura, experiência, iniciativas e capacidades.” [p.14]. 
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OBJECTIVOS DA ACTIVIDADE 

 Proporcionar uma grande actividade aos escuteiros da região que integre a vivência do tema do novo ano 

escutista na vida das unidades; 

 Implementar o Programa Educativo do CNE nas suas diferentes dimensões, disseminando-o nas unidades 

e agrupamentos; 

 Promover o escutismo na comunidade. 

 

METAS 

 Assegurar a participação, pelo menos, de 75% dos agrupamentos da região; 

 

CONTEÚDOS 

Os conteúdos desta atividade devem ir de encontro aos objetivos definidos no ponto anterior, tendo em 



 
7 

 

consideração: 

 1.º - A pertinência pedagógica (adequação às idades/secção respetiva, sistema de progresso, mais-valia 

formativa…); 

 2.º - A articulação com as atividades gerais constantes do Programa; 

 3.º- As metas a alcançar 

 

Conteúdos/atividades comuns: 

 Cerimónia de Abertura 

 Desfile Contingente 

 Cerimónia de Encerramento 

 

 

 

 

 

 

Horário: Sábado, 16 de Outubro de 2021 

08:00h - Recepção / Inscrições 

09:00h – Final das Inscrições / Cerimónia de Abertura 

09:15h -  Actividades por secção 

12:30h - Almoço* 

13:30h - Reinicio das actividades por secção 

16:45h - Desfile Contigente 

17:00h - Cerimónia de Encerramento 

 

 INSCRIÇÕES: 

 De 21 de Setembro a 8 de Outubro 2021 

 Custo: 2,50€ 
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OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Para o bom desenvolvimento da atividade aconselha-se: 

 1 Dirigente por Bando 

 1 Dirigente por cada 2 Patrulhas / Equipas / Tribos 

 Uniforme de Campo para todos os participantes 

 
ORGANIZAÇÃO: 

 Junta Regional de Viana do Castelo 

 Agrupamento 348 Meadela 

APOIOS: 

 Câmara Municipal de  Viana do Castelo 

 União de Freguesias Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) 

e Meadela.  

 IPDJ – Programa PAJ 


