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ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE 5 

 6 

Número de participantes-122 7 

Agrupamentos representados-21 8 

 9 

 10 

Pelas quinze horas do dia dois de Março de dois mil e treze, reuniu-se no Centro Social e Paroquial de Castelo do Neiva, o 11 

Conselho Regional Ordinário. A Mesa, constituída pelos dirigentes Belarmino Franco, Presidente, Padre Xavier Moreira, Assistente 12 

do Agrupamento local, Ester Pereira, Vice-presidente, Isabel Braga e Samuel Gomes, Secretários, deu início aos trabalhos, em 13 

segunda convocatória, em virtude de não haver quórum à hora prevista, e com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------- 14 

 15 

Ponto Um – Aprovação da Ata do Conselho Regional de 03-03-2012-------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ponto Dois – Período de Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ponto Três – Proposta A “Relatório de Actividades e Contas 2012 da J.R.” ---------------------------------------------------------------------- 18 

Ponto Quatro – Proposta B “Plano de Atividades e Orçamento da JR para 2013 da JR”----------------------------------------------------- 19 

Ponto Cinco – Entrega de Certificados CIP (2010 e 2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Ponto Seis – Tomada de Posse dos eleitos, da Junta Regional e Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional-------------------------- 21 

Ponto Sete – Encerramento e confraternização com um verde de honra -------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

O Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os conselheiros, Dirigentes, Caminheiros e Observadores, 24 

elementos da Junta Regional e CFJR, os convidados da mesa, o assistente Padre Xavier Moreira, e Chefe Figueiredo, do 25 

Agrupamento local e ainda os restantes elementos da Mesa------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

De seguida, convidou os presentes a uma pequena reflexão espiritual, orientada pelo Padre Xavier Moreira, tendo esta sido 27 

baseada no Ano da Fé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

Feita a verificação de poderes, anunciou que, à altura, estavam presentes 114 conselheiros com direito a voto e 8 observadores, 29 

num total de 122 participantes, representando de 21 agrupamentos. ------------------------------------------------------------------------------------- 30 

 31 

Ponto Um – O Presidente da Mesa dispensou a leitura da acta do último conselho, dado não ter havido qualquer reclamação / 32 

/pedido de alteração, considerando-se aprovada tacitamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

 34 

Ponto Dois – Abertas as inscrições para o período de Antes da Ordem do Dia, inscreveram-se o Chefe Figueiredo, Presidente da 35 

Comissão Eleitoral Regional (a); Henrique Amorim, Chefe Regional Adjunto (b); Chefe Vitor Lima, Secretário para a Qualificação 36 

dos Agrupamentos (c); Chefe Elvis do Agrupamento de Campos (d); Chefe Fernando Catarina do Agrupamento de Seixas (e);Chefe 37 

Fernando Ribeiro do Agrupamento dos Arcos (f); e a Caminheira Jacinta do Agrupamento de Anha (g):--------------------------------------- 38 

a) Agradeceu aos Agrupamentos a colaboração dada a propósito das eleições realizadas para a JR e CFJR, tendo sido muito 39 

participadas, talvez , disse ainda, se deva à criação das mesas de voto nas sedes dos Agrupamentos, evitando os eleitores a 40 

grandes deslocações-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

b) Começou por saudar todos os presentes e dada a ausência do Secretário da Gestão Administrativa, referiu que relativamente 42 

aos censos 2013, a região cumpriu os prazos previstos, com excepção dos Agrupamentos de Vila Nova de Muía e de Vila 43 

Franca (em formação), muito embora ainda hajam Agrupamentos com documentos em falta.---------------------------------------------  44 
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c)  Informou que as inscrições do CAP II estavam a terminar e que até ao momento ainda não haviam inscrições suficientes para 45 

a sua realização.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  46 

d) Cumprimentando a nova JR e em nome do  Agrupamento de Campos agradeceu a todos aqueles que estiveram  presentes  47 

no funeral do Chefe Egas, propondo à JR que lhe seja atribuída  uma medalha de Mérito a título póstumo.--------------------------- 48 

e) Depois de felicitar a Mesa, deu os parabéns à JR pela sua eleição. Propôs  a realização do dia de São Jorge de 2014 em 49 

Seixas coincidindo com as comemorações do 35º aniversário do seu Agrupamento---------------------------------------------------------- 50 

f) Começou por cumprimentar todos os presentes. Deu a conhecer à região que o Chefe Regional assinou um protocolo com a 51 

Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez da cedência de um terreno para a construção do futuro Centro Escutista, e que 52 

neste momento o espaço já se encontra à disposição do Agrupamento local, tendo sido já aprovado pela Câmara os arranjos 53 

do terreno, e encontrando-se neste momento em negociação com vários empreiteiros para a apresentação de propostas. 54 

Pretendem inaugurá-lo em inícios de Outubro nas comemorações do 50º aniversário do agrupamento.-------------------------------- 55 

g) Relembrou os Caminheiros, Chefes de Clã e Chefes de Agrupamento que as inscrições para o Cenáculo a realizar de 8 a 10 56 

de Março, no Mosteiro de Carvoeiro, ainda se encontram abertas.------------------------------------------------------------------------------- 57 

Ainda no período de antes da OD foi exibido um pequeno documentário sobre o Agrupamento de Castelo do Neiva, a 58 

propósito da passagem do 35º, aniversário da sua fundação.--------------------------------------------------------------------------------------- 59 

 60 

Ponto Três – Na apresentação do Relatório de Actividades e Contas de 2012,o Chefe Regional António Vitorino, começou por 61 

apresentar desculpas pelo atraso no seu envio. Referiu que o ano 2012 foi um ano com bastantes atividades a nível Regional, e 62 

com uma forte participação dos Agrupamentos, sucesso que se deve muito às equipas Regionais. Salientou de seguida que a 63 

participação da nossa região, no ACANAC, foi a maior de sempre e que a formação de Dirigentes deve continuar, sendo 64 

fundamental para a qualificação dos Agrupamentos. Concluiu a sua intervenção dizendo que a maioria dos objetivos foram 65 

atingidos e mesmo superados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  66 

De seguida o Chefe Vitor Lima, em nome do Departamento da Formação referiu que este ano foi muito positivo, pois a equipa de 67 

formação funcionou plenamente, contando com a colaboração de mais  três formadores. Concluiu dizendo que este ciclo de três 68 

anos encerra com bastantes ações de formação, resultando uma qualificação positiva de 100% no CIP de 2011 e também uma 69 

participação muito positiva no CIP 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 

 O Chefe Regional Adjunto Henrique Amorim, justificou as contas apresentadas dizendo que estas se encontram controladas, sendo 71 

o normal para uma ano com bastantes actividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 72 

 Por último o Secretário das Grandes Atividades, Rui Arantes, fez uma breve apreciação da participação dos Agrupamentos nas 73 

atividades Regionais, lamentando apenas a não participação de alguns Agrupamentos, muito embora globalmente tenham sido 74 

atingidos os objectivos propostos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  75 

No debate da proposta o Caminheiro José Ribeiro do Agrupamento da Meadela, questionou o Chefe Vitor Lima do motivo da menor 76 

carga horária atribuída a alguns elementos do CIP/2012 para a realização da atividade final em relação à que lhe foi atribuída na 77 

realização do seu CIP. Em resposta, o Chefe Vitor Lima disse que foi feita uma única exceção aos Agrupamentos da Correlhã e de 78 

Vila Franca, pois estes têm que se deslocar a diferentes Agrupamentos para a realização do seu estágio, sendo um esforço 79 

acrescido para os Agrupamentos acolhedores. Em seguida tomou a palavra o dirigente Filipe Frutuoso, dizendo que é muito 80 

complicado programar atividades com a apresentação destas,  pouco tempo antes da sua realização. E finalmente o Chefe de 81 

Agrupamento de Vila Nova de Anha, Nuno Abreu, chamou a atenção da JR pela discrepância que existe na atribuição de subsídios 82 

da Câmara Municipal de Viana do Castelo aos agrupamentos, pedindo à JR que fizesse chegar à Câmara o seu desagrado.----------- 83 

Terminado o debate, o presidente da Mesa submeteu a votação a proposta do Relatório de Atividades e Contas de 2012, tendo sida 84 

aprovada com 94 votos a favor e 19 abstenções---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 

 86 



 

 

Ponto Quatro – Na apresentação do Plano de Actividades e Orçamento 2013, o Chefe Regional, Manuel Vitorino, relembrou que 87 

existe uma aposta clara na formação e qualificação dos Dirigentes bem como na renovação da prática pedagógica dos 88 

Agrupamentos, aludindo ainda ao lema do Plano ABRE A PORTA DA FÉ, que somos escuteiros católicos e membros activos na 89 

transformação positiva da sociedade, da qual estamos inseridos. Terminou, propondo a alteração da data do dia de S. Jorge----------  90 

O Secretario Regional para a Qualificação dos Agrupamentos, Chefe Vítor Lima, Apresentou os objectivos estratégicos para o 91 

triénio 2013/2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 

De seguida inscreveram-se para debate da proposta B: Fernando Catarina, Chefe de Agrupamento de Seixas (a); José 93 

Ferreira, do Agrupamento da Meadela (b); Caminheiro José Ribeiro, do Agrupamento da Meadela (c); Nuno Abreu, Chefe de 94 

Agrupamento de Vila Nova de Anha (d); Chefe Rui Arantes, Secretário das Grandes Actividades (e); Chefe Regional, Manuel 95 

Vitorino (f); Belarmino Franco, Presidente da Mesa (g).----------------------------------------------------------------------------------------------- 96 

a) Em nome da Câmara Municipal de Caminha veio convidar a Região para participar no Triatlo que se irá realizar no mês 97 

de Julho de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 98 

b) Informou o CR que a alteração da data da Actividade Regional de São Jorge iria comprometer a participação do seu 99 

Agrupamento, facto que levou o Chefe Regional, a retirar a proposta de alteração da data.------------------------------------------- 100 

c) Na sua opinião a JR não deve alterar as datas das atividades propostas no Plano, pois os Agrupamentos já têm os seus 101 

planos de atividades elaborados, sendo difícil a sua alteração.------------------------------------------------------------------------------- 102 

d) Frisou que no Plano de Atividades Regionais, consta uma actividade intitulada “Cenáculo Regional/Nacional”. Questionou 103 

a JR, sobre o responsável pela organização e realização dos Cenáculos, e por mais rigor nestas actividades.------------------ 104 

e) Em resposta ao Chefe Nuno Abreu disse que o Cenáculo é uma atividade feita por Caminheiros para Caminheiros e que 105 

existe um dirigente responsável que é o dirigente Gabriel do Agrupamento de Barroselas.-------------------------------------------- 106 

f) Para esclarecer esta situação, informou todos os presentes que o dirigente responsável por todas as atividades regionais 107 

é o Chefe Regional e que ele tem conhecimento de todas as atividades realizadas.---------------------------------------------------- 108 

g) O Presidente da Mesa do CR propôs a alteração da data do Conselho Regional de 21 para 14 de Setembro.------------------ 109 

De seguida o Plano de Actividades e Orçamento de 2013 foi levado a votação, com a alteração da data do CR, tendo sido 110 

aprovada com 94 votos a favor e 12 abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

 112 

Ponto Cinco – De seguida o Chefe Vitor Lima, Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos, e o Chefe Filipe 113 

Frutuoso, Director do CIP 2011, entregaram aos formandos os respectivos Certificados dos CIPs / 2010 e 2011. ------------------- 114 

 115 

Ponto Seis - O Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos os convidados e salientou que a tomada de posse da JR 116 

tem um grande significado para a Região e muito particularmente para os nossos Escuteiros, desta grande família que é o 117 

Corpo Nacional de Escutas. Convidou de seguida os elementos eleitos da JR e CFJR para a tomada de posse. A secretária da 118 

Mesa Isabel Braga leu os respectivos Autos de Posse, invocando os seus elementos para os cargos inerentes, tendo estes 119 

assinado o respectivo Auto. Ausentes o Secretário da Gestão Administrativa, Chefe Ricardo Rego da JR, em actividade da 120 

Junta Central e Chefe José Rodrigues do CFJR.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 121 

Seguindo o processo protocolar, iniciou-se o período de uso da palavra, pela seguinte ordem:--------------------------------------------  122 

Chefe Regional António Vitorino agradeceu a presença dos convidados e entidades presentes: o Chefe Miguelote; o Vice-123 

Presidente e Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng.º. Vítor Lemos; o Presidente da Junta de Freguesia de 124 

Castelo do Neiva, Arq. Paulo Torres; o Vigário Geral, Monsenhor Sebastião, em representação do Bispo, D. Anacleto Oliveira. 125 

Reforçou a ideia que o CNE é um movimento de Igreja que educa crianças para a vida dotadas de saúde, espírito de serviço e 126 

felicidade, o SER- AGIR-SABER. Terminou agradecendo a todos o carinho que têm pelo CNE.------------------------------------------- 127 

 De seguida interveio o Vigário Geral, Monsenhor Sebastião, dizendo que tem um grande apreço pelo excelente trabalho que a 128 

JR desenvolve na formação das crianças e jovens e felicitou-a pelo trabalho que tem pela frente. Pediu que sejamos capazes 129 



 

 

de evangelizar com entusiasmo, que a fé seja irradiada com orgulho e que essa fé seja a chama que ficou do nosso Baptismo, 130 

que nos vai ajudar a ultrapassar todas as dificuldades da vida. 131 

 O Presidente da Junta, Arq. Paulo Torres, disse que era um orgulho para a freguesia receber esta cerimónia tão importante 132 

para a Região. 133 

 Por último interveio o Eng.º Vítor Lemos, apresentando os cumprimentos do Sr. Presidente da Câmara Municipal, enaltecendo 134 

o escutismo pela sua dimensão e pela defesa de princípios e valores tão escassos hoje em dia, realizando junto da juventude 135 

um papel importante na formação e no caráter dos nossos jovens. Disse que a autarquia está reconhecida pelo serviço do 136 

CNE e está disposta a continuar a colaborar, sempre que para tal seja solicitada.-------------------------------------------------------------- 137 

 138 

Ponto Sete – O Presidente da Mesa começou por agradecer ao Padre Xavier Moreira pela cedência das instalações; ao Chefe 139 

Figueiredo e a todo o Agrupamento pelo trabalho que tiveram na preparação e organização do espaço; e a todos os 140 

conselheiros presentes, convidando-os de seguida para um verde de honra organizado pelo Agrupamento local. Nada mais 141 

havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será 142 

por mim, Jorge Samuel Ferreira Gomes, assinada, na qualidade de Secretário do CR e por Belarmino Marques Alves Franco, 143 

como Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 

 145 

 146 

             O Secretário              O Presidente da Mesa  147 

            (Jorge Samuel Ferreira Gomes)                                                                                                       (Belarmino Marques Alves Franco) 148 

 149 


