
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Aos Escuteiros/as e Dirigentes  
da Região de Viana do Castelo 

 
 

 
 

Viana do Castelo, no dia do Santíssimo Nome da Virgem Santa Maria, aos 12 de setembro de 2021 
 
 

Assunto: Renúncia ao cargo de Chefe Regional 
 
 
No seguimento do que havia informado, em reunião como os Chefes de Agrupamento, e em 
conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 4 do artigo 11.º do Regulamento Geral do CNE, 
sou a renunciar ao cargo de Chefe Regional do CNE de Viana do Castelo. 
 
Esta renúncia pessoal, a cerca de 3 meses do fim do mandato desta Junta Regional, advém de ter 
aceitado integrar lista candidata à Câmara Municipal de Viana do Castelo, nas próximas eleições 
autárquicas. 
 
Embora nenhuma disposição legal ou regulamentar o imponha, por imperativo de consciência, e 
numa decisão refletida e partilhada com os demais irmãos dirigentes da Junta Regional, entendo 
que esta decisão ajuda a manter um clara separação do exercício do cargo de Chefe Regional e a 
esfera política, razão pela qual apresento este pedido de renúncia. 
 
Não parto de ânimo leve, ao fim de quase trinta anos de serviço na Junta Regional. Faço-o, por 
constituir um novo compromisso de serviço à comunidade, e como consequência dum ensinamento 
fundamental do Concílio Vaticano II que refere “os fiéis leigos não podem de maneira nenhuma 
abdicar de participar na ‘política’, ou seja, na multíplice e variada acção económica, social, 
legislativa, administrativa e cultural, destinada a promover de forma orgânica e institucional o 
bem comum”
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Animado pelo espírito de serviço, e com renovada esperança no futuro, agradeço a todos os 
escuteiros/as, dirigentes das diferentes estruturas e órgãos do CNE – das Unidades, dos 
Agrupamentos, da Região, do nível Nacional -, toda a colaboração prestado ao longo destes anos, 
a amizade, o trabalho árduo e dedicado ao CNE, à sociedade e à Igreja, certo de que nos 
manteremos fiéis à Lei e Promessa escutistas. Uma vez escuteiro, para sempre escuteiro! 
 
Uma canhota amiga, 
 

Sempre Alerta Para Servir 

 
Manuel António Azevedo Vitorino 

                                                 
1
 Cfr. CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ – NOTA DOUTRINAL sobre algumas questões relativas à participação e 

comportamento dos católicos na vida política, disponível em: 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_po.html 


