
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUTEIROS CELEBRARAM S. JORGE 

A Região Escutista de Viana do Castelo celebrou o dia do Patrono do Escutismo Mundial, com a 

presença de 900 escuteiros de 21 Agrupamentos do Distrito de Viana do Castelo. 

A atividade regional “S. Jorge” realizou-se no passado dia 26 de Abril na Vila de Arcos de Valdevez, 

no ano em que o agrupamento local comemora o 50º aniversário da sua fundação. 

Esta atividade regional pretendeu celebrar o dia do Patrono Mundial do Escutismo, sendo de igual 

forma um momento de encontro e de crescimento pessoal e coletivo dos cerca de 900 escuteiros que 

marcaram presença nas margens do Rio Vez. 

Ao logo do dia, os jovens escuteiros foram convidados a participar num jogo temático, composto por 

alguns desafios enquadrados na vida e nas batalhas que São Jorge travou, demonstrando todos os seus 

trabalhos na “Grande Batalha Final”, um momento alusivo ao lendário combate entre S. Jorge e o 

Dragão, que simboliza a permanente luta do bem sobre o mal. A aplicação dos métodos e 

conhecimentos escutistas possibilitou, de igual forma, uma visita pelos pontos mais importantes e 

marcantes da Vila de Arcos de Valdevez. 

Com um total de 900 participantes oriundos de 21 agrupamentos, esta atividade terminou com a 

celebração de uma eucaristia campal, precedida do desfile do contingente ao longo da marginal da Vila. 

Na cerimónia protocolar de encerramento foram condecorados três personalidades locais, uma dirigente 

no ativo, o fundador do agrupamento, o Pe. Amaro e o ex-presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Francisco de Araújo, agraciado com a Cruz de Agradecimento de S. Jorge - Ouro pelo seu contributo 

para a afirmação do Corpo Nacional de Escutas no concelho, ao longo de mais de duas décadas como 

autarca. 

Este evento organizado pela Junta regional do CNE de Viana do Castelo em colaboração com o 

Agrupamento do  CNE N.º 214 de Arcos de Valdevez, teve ainda a colaboração da GNR, do GIPS, dos 

Bombeiros Voluntários dos Arcos que empenharam vários meios e recursos humanos e contou com o 

apoio da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, do Instituto Português do Desporto e Juventude. 


