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Caros Chefes de Agrupamentos e restantes Escuteiros, 
 
 
Encontra-se a sociedade num esforço coletivo de prevenção e contenção do surto do vírus Covid 19, ao 
qual o CNE não pode, nem deve, ficar indiferente. 
 
São já conhecidas as recomendações da Direção Geral de Saúde e a posição da Junta Central a respeito 
desta matéria. 
 
Dentro do bom senso que se impõe, ainda que sem alarmismos, entende a Junta Regional de Setúbal 
acompanhar estas recomendações, de forma a combater um agravamento da propagação do vírus e a 
garantir, naquilo que estiver ao seu alcance, a segurança e a saúde, quer dos seus associados, quer das 
famílias ou de quem com eles contacte. 
 
Assim, até novas indicações e sem data estipulada, decidiu a Junta Regional adiar e cancelar as próximas 
atividades de cariz regional, a saber: 
- Adiar as atividades de formação; 
- Suspender atividades no CEADA; 
- CANCELAR os Jogos da Primavera. 
 
Recomendamos aos Agrupamentos a suspensão de todas as atividades escutistas, sugerindo, no caso das 
celebrações religiosas, que atentem aos cuidados indicados pela DGS e Conferência Episcopal e, caso 
tenham cerimónias de Promessas programadas, que entendam não adiar, restrinjam, pelo menos, as festas 
e convívios dispensáveis. 
 
Saberão, pois, os nossos Escuteiros acatar estas recomendações com facilidade, devendo os Agrupamentos, 
numa perspetiva também pedagógica, estimular os seus elementos ao cumprimento das regras de 
segurança, através da disciplina e resguardo. 
 
A Junta Regional manterá os serviços administrativos e DMF em funcionamento, avaliando em cada 
momento a pertinência desta medida. 
 
Mantemo-nos atentos e em contacto, confiantes que estas decisões são fundamentais neste esforço 
conjunto.  
 
Certos que é nosso dever tudo fazer para deixar o Mundo melhor e esta é A oportunidade do momento. 
 
 
Com uma canhota amiga 
 
Ana Margarida Chagas 
Chefe Regional 
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