
  

 

Comunicado  

 

A Junta Regional de Viana do Castelo foi informada sobre a organização da Manifestação: “Minho 

Unido Contra as Minas”, que terá lugar em Viana do Castelo no próximo sábado dia 23 às 10.00 horas, 

estando a concentraça ̃o marcada para as imediações da Pousada da Juventude de Viana do Castelo. 

  

O evento está a ser organizado conjuntamente por 4 Movimentos Cívicos do Minho: “Corema / 

Movimento pela Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho”, “Em Defesa da Serra de Peneda e 

Soajo”, “Movimento SOS Serra d’Arga” e “Movimento SOS Terras do Cávado”, com o objetivo de 

juntos, contestar a abertura de concurso de prospeção e pesquisa de lítio, que o governo se prepara 

para lançar, afetando muito diretamente todo o meio ambiente do nosso Alto Minho.   

 

Os organizadores do evento endereçaram a todos os Agrupamentos e Escuteiros da Região de Viana 

do Castelo, um convite para que todos os que se identificam com a causa desta manifestação, 

pudessem participar como Escuteiros, juntos na defesa do ambiente e património do Alto Minho. 

 

O Regulamento Geral (RG) do CNE, no Artigo 8º, nº 3 diz o seguinte:  "Não é permitido usar ou 

revelar a qualidade de Escuta em manifestações de carácter político-partidário". 

 

Porque entendemos que quase todas as manifestações tem uma causa politico-partidária, tal como esta 

agora referida, e a leitura deste nº3 do Artigo 8º do nosso RG, não germina duvidas na sua 

interpretação e prática, a Junta Regional de Viana do Castelo,  tomou a decisão (suportada 

pela Junta Central do CNE), de que qualquer Escuteiro ou Dirigente, no ativo, não 

poderá participar, na Manifestação “Minho Unido Contra as Minas” ou em outras 

manifestações do mesmo género, com qualquer tipo de símbolo ou elemento de 

identificação Escutista. 

 

Se a opinião e o sentido critico de cada um dos nossos Escuteiros e Dirigentes, for de encontro aos 

fundamentos da Manifestação, agora organizada e acima mencionada, nada teremos a opor que, 

individualmente (e não corporativamente como Escuteiros), possam participar ativamente na referida 

manifestação. 

 

 

Viana do Castelo, 19 de Outubro de 2021 
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