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ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE TRÊS DE JULHO DE 2021 2 

 3 

Pelas quinze horas do dia três de julho de dois mil e vinte e um, iniciou-se no Auditório Rio Lima, em Ponte de Lima, o Conselho 4 

Regional Ordinário. A Mesa, constituída pelos dirigentes António Pereira como Presidente, Filomena Pereira Silva como vice-5 

presidente, Aníbal Lago como Segundo Secretário e o P.e Xavier Moreira Assistente Regional, reuniu em segunda convocatória, em 6 

virtude de não haver quórum à hora prevista com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------  7 

Ponto Um – Aprovação da Ata do Conselho Regional de 04 de Julho de 2020 ---------------------------------------------------------------------  8 

Ponto Dois – Período Antes da Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9 

Ponto Três – Ordem do Dia  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  10 

Proposta A - Eleição da Comissão Eleitoral Regional 2020/2023 ------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Proposta B - Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas 2019/2020 – JR  ------------------------------------------------------  12 

Proposta C – Plano de Atividades e Orçamento 2021 – JR  ------------------------------------------------------------------------------------------------  13 

Ponto Quatro – Período Depois da Ordem do Dia  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  14 

Ponto Cinco - Encerramento  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  15 

O Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os conselheiros. Também agradeceu a presença do Sr. Vereador 16 

da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engº Vasco Ferraz, a quem de seguida deu a palavra. O Engº Vasco Ferraz agradeceu a 17 

presença de todos, reconheceu o trabalho do movimento escutista em prol da juventude e declarou também que é uma honra para 18 

o Município de Ponte de Lima, receber este importante órgão regional. Seguidamente, o Assistente Regional, Padre Xavier, iniciou 19 

o CR com uma oração.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  20 

Ponto Um – O Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata do último CR, uma vez que a mesma foi enviada para os 21 

conselheiros, a qual não recebeu nenhuma contestação, considerando-se por isso aprovada tacitamente.  ------------------------------------  22 

Ponto Dois – Abertas as inscrições para o período “Antes da ordem do dia”, inscreveram-se os seguintes conselheiros: Eduarda 23 

Pereira (a), Ezequiel Miranda (b), Filomena Silva (c), Abílio Silva (d), Manuel Vitorino (e), Vítor Lima (f), Aníbal Lago (g), Gabriel 24 

Barbosa (h), Daniel Gomes (i).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  25 

a) Em representação da Equipa Regional do Cenáculo, apresentou as conclusões do mesmo e a respetiva Carta do 26 

Cenáculo. Foi também a apresentada a nova Equipa do Cenáculo. ------------------------------------------------------------------------- 27 

b) Expressou alegria pela obra do Centro de Formação Regional-Sede Regional estar praticamente concluída e com 28 

compromissos de que haverá verbas já recebidas e contratualizadas para realizar o pagamento da obra, mas ao mesmo 29 

tempo, expressou tristeza, porque não sentiu o apoio dos agrupamentos e dos dirigentes que ele expectava. Abordou de 30 

forma breve as campanhas realizadas ao longo deste período da obra e os respetivos resultados. Enalteceu também o 31 

trabalho excecional e exemplar do Chefe Óscar Costa para a angariação de fundos para a obra do Centro de Formação 32 

Regional – Sede Regional. Informou também que a Junta Regional está recetiva a receber empréstimos monetários que 33 

serão posteriormente devolvidos para fazer face a problemas de liquidez de curto prazo. A devolução dos Títulos dos 34 

amigos da Junta Regional já deveria ter sido iniciada, no entanto devido à situação pandémica, a trabalhos que ainda 35 

estão em curso, e à falta de liquidez, ainda não foi possível. Informou também da nova campanha dos Assistentes de 36 

Praia. Salientou que já estão pagos quinhentos e dezanove mil duzentos e sessenta e oito euros (Sem IVA) da obra, 37 

estando em divida o valor de cinquenta e um mil quinhentos e vinte e um euros. -------------------------------------------------------- 38 

c) Começou por afirmar que “é bom estar aqui”, numa alusão ao período de confinamento que vivemos e à suspensão de 39 

atividades que o movimento enfrentou. Trouxe a debate a participação dos representantes regionais no Conselho 40 

Nacional de Representantes (os eleitos e os que têm acento por inerência) para que dessem nota ao Conselho Regional 41 



 

 

do que de mais relevante para a Região foi abordado no Conselho Nacional de Representantes anterior. Também, 42 

pretendeu de forma publica dar um voto de louvor ao trabalho desenvolvido pelo Secretário Regional da Comunicação e 43 

Imagem, o dirigente João Abreu, que na retaguarda, sem regatear esforços, desempenhou e desempenha um trabalho 44 

muito importante na divulgação dos trabalhos desenvolvidos nos agrupamentos e na região, e que em tempos de 45 

distanciamento foi um elemento agregador e de união. ----------------------------------------------------------------------------------------- 46 

d) Enalteceu o trabalho desenvolvido pela Junta Regional para que o Centro de Formação Regional – Sede Regional para 47 

que o ponto de situação a que estamos hoje fosse possível. Salientou, de forma muito particular e especial o trabalho 48 

desenvolvido por duas pessoas. O Chefe Regional, Manuel Vitorino, que liderou uma equipa de sucesso na concretização 49 

do Centro de Formação Regional. E o Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos, dirigente Vítor Lima 50 

que sonhou, concebeu, projetou, planeou e acompanhou para que esta obra fosse uma realidade. Um sonho de há mais 51 

de duas décadas, que ele manteve vivo, e ao qual dedicou dois anos. --------------------------------------------------------------------- 52 

e) Manifestou um enorme agrado pela inauguração do Centro de Formação Regional – Sede Regional, que o apelidou CFR 53 

5.0, cujo combustível é o SPR (Sonhar, Planear e Realizar). Relembrou também que aquele edifício tem de ser muito 54 

mais do que um edifício, tem de ser feito de escuteiros. Lançou também o desafio para a participação dos agrupamentos 55 

no ACANAC e nas Jornadas Mundiais da Juventude. Informou também, que a breve trecho, irão ser lançadas novas 56 

campanhas para angariação de fundos para o Centro de Formação Regional – Sede Regional. Deu também a conhecer o 57 

desafio lançando à Região de Viana do Castelo para coordenar a segurança de campo no ACANAC, equipa essa que 58 

está a ser liderado pelo Chefe Gabriel Miranda. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 

f) Informou que no dia 17 de Julho de 2021 se realizariam os módulos optativos do PIF 2018B e 2019 já no Centro de 60 

formação Regional. Enalteceu também a equipa que ele lidera, a equipa de formação regional. ------------------------------------ 61 

g) Enalteceu o enorme trabalho do dirigente Vítor Lima para que a obra passasse do sonho à realidade e do Chefe Regional 62 

como “comandante” de toda a região. Quis também salientar a ajuda de todos os agrupamentos para a realização da 63 

obra, cada um, à medida das suas possibilidades. Pretendeu também dar ânimo e alento para que os agrupamentos 64 

retomem com força e ânimo o regresso às suas atividades. ----------------------------------------------------------------------------------- 65 

h) Deu a conhecer que a Região de Viana do Castelo assumiu o compromisso de garantir a segurança do ACANAC que se 66 

realizará em 2022. Já foram realizadas algumas reuniões e a curto prazo haverá uma outra mais alargada que decorrerá 67 

em Idanha a Nova. Apelou à mobilização de todos os dirigentes para a participação no ACANAC, sendo que a prioridade 68 

deverá ser sempre, assegurar a participação dos Bandos, Patrulhas, Equipas e Tribos. --------------------------------------------- 69 

i) Informou das campanhas que irão ser realizadas na alçada do Departamento Regional de Proteção Civil durante a época 70 

de Verão, nomeadamente, a Campanha de Vigilantes da Floresta e a Campanha de Assistentes de Praia. Informou que 71 

oportunamente irá convocar os Chefes de Agrupamento para apresentar as campanhas. ------------------------------------------- 72 

Ponto Três – Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 

Proposta A - Eleição da Comissão Eleitoral Regional 2020/2023------------------------------------------------------------------------------------------ 74 

O Chefe Fernando Catarina apresentou a equipa, conforme proposta em anexo. -------------------------------------------------------------------- 75 

Não Havendo inscrições para o debate, procedeu-se à votação da Proposta tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------- 76 

O conselheiro e recém-eleito Presidente da CER (PCER) Fernando Catarina apresentou á Mesa uma proposta sobre a alteração do 77 

calendário eleitoral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 

O Presidente da Mesa do Conselho Regional, António Pereira, informou os conselheiros da entrada de uma proposta, apresentada 79 

pela nova Comissão Eleitoral Regional. Neste sentido, e de acordo com o Regimento da Mesa do Conselho Regional, a mesma tem 80 

de ser admitida pelo Conselho Regional. Só após a admissão da mesma pelos conselheiros, ela poderá ser apresentada e votada. - 81 

Procedeu-se à votação da admissão da proposta, sendo que a admissão da mesma foi aprovada por unanimidade pelo Conselho 82 

Regional.  O Presidente da Mesa do Conselho Regional deu a palavra ao proponente da proposta, o conselheiro e Presidente da 83 

CER Fernando Catarina, para que o mesmo a pudesse apresentar ao conselho, a qual propunha a alteração das datas dos 84 



 

 

calendários eleitorais de nível regional e de nível local, conforme proposta em anexo, à qual se seguiu um período de discussão da 85 

mesma. O conselheiro Ezequiel Miranda questionou a data de entrada em vigor da referida proposta, sendo que na eleição da 86 

Junta Regional, a ser aprovada, só poderia ser aplicável no final do próximo mandato. O conselheiro Abílio Silva referiu ter dúvidas 87 

se a CER poderia efetuar esta proposta por não ser da sua competência e pediu que ela fosse avaliada pelo Conselho Fiscal e 88 

Jurisdicional. Afirmou que concorda com o conteúdo da mesma, mas que tem dúvidas sobre a legalidade da fixação das datas 89 

eleitorais dos Chefes de Agrupamento de acordo com o Regulamento do CNE. O conselheiro Vítor Lima também usou da palavra e 90 

propôs que o proponente da proposta a retirasse para que se pudesse avaliar a mesma com mais tempo. O conselheiro Fernando 91 

Ribeiro usou também da palavra, e defendeu que o mês de julho não é o mês mais adequado para realizar eleições, dado que é um 92 

período em que as atividades dos agrupamentos são mais intensas. O conselheiro Aníbal Lago também usou da palavra e reforçou 93 

que tem dúvidas sobre a legitimidade de ser a Comissão Eleitoral Regional a fixar as datas para as Eleições de Chefes de 94 

Agrupamento. O conselheiro Fernando Catarina, usou novamente da palavra, reiterou que não altera a proposta nem a retira, dado 95 

que considera que a mesma é muito importante. O conselheiro João Paulo Dinis, como membro do Conselho Fiscal e Jurisdicional 96 

Regional, usou também da palavra e manifestou que tem dúvidas sobre o facto desta proposta vir a estender ou encurtar os 97 

mandatos dos eleitos e aconselhou a que a mesma fosse retirada sob o risco de o Conselho ter de votar uma proposta que 98 

posteriormente fosse considerada nula. O conselheiro e PCER Fernando Catarina, proponente da proposta, usou da palavra e 99 

dadas as dúvidas que o conselho manifestou, retirou a proposta. No entanto, manifestou que o assunto vai ser aprofundado para 100 

poder ser novamente apresentado. O conselheiro António Pereira, tomou a palavra para salientar a sua experiência pessoal 101 

enquanto chefe de Agrupamento que para “acertar” o calendário eleitoral na eleição de Chefe do seu agrupamento, pediu a 102 

demissão a uns meses de terminar o seu mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 

Proposta B - Discussão e votação do Relatório Atividades e Contas 2019/2020 – JR -------------------------------------------------------------- 104 

Abertas as inscrições para debate da Proposta B, inscreveram-se os seguintes conselheiros: António Vitorino (a); Vitor Lima (b); 105 

Ezequiel Miranda (c); João Paulo Dinis (d).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 

a) Começou por agradecer o trabalho desenvolvido pela Comissão Eleitoral Regional cessante e desejou votos de um bom 107 

mandato para Comissão Eleitoral Regional eleita. Salientou também, em tempo de pandemia, as dinâmicas com 108 

dirigentes de secções que se realizaram de forma online. Lembrou novamente D. Anacleto Oliveira no apoio e carinho 109 

para que a obra do Centro de Formação Regional – Sede Regional, fosse uma realidade. ------------------------------------------- 110 

b) Afirmou que foi dado o primeiro passo para a formação do Agrupamento de Melgaço com a participação de candidatos a 111 

dirigentes no Encontro Inicial. Salientou a formação de “Escutismo Movimento Seguro” com cinquenta e dois 112 

participantes. Reforçou o apoio de várias pessoas, entidades e empresas que contribuíram para a concretização da obra 113 

do Centro de Formação Regional, agradecendo-lhes e salientando o apoio do saudoso D. Anacleto Oliveira. ------------------ 114 

c) Fez uma breve apresentação ao Relatório de Contas que está em sufrágio. Referiu que apenas quinze por cento da quota 115 

Nacional que cada elemento paga, reverte para a junta regional (chamada derrama), no entanto isso só acontece no caso 116 

em que o pagamento da referida quota tenha sido pago atempadamente. Neste sentido alertou os agrupamentos para o 117 

pagamento dos Censos dentro dos prazos definidos pela Junta Central de forma a que a região possa beneficiar dessa 118 

derrama da quota nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 119 

d) Por não ter sido divulgado previamente, leu o parecer do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional sobre o relatório de 120 

atividades e Contas, referindo que o parecer era no sentido da aprovação. Deixou, no entanto, uma sugestão para 121 

incorporação nos Relatórios de Contas, do ponto de situação financeiros dos agrupamentos da região. ------------------------- 122 

De seguida a proposta foi levada a votação, tendo sida aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 123 

Proposta C – Plano de Atividades e Orçamento 2021--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 

Abertas as inscrições para debate da Proposta C, inscreveram-se os seguintes conselheiros: António Vitorino (a); Vítor Lima (b) e 125 

Ezequiel Miranda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 



 

 

e) Apresentou sucintamente o Plano de Atividades, explicando a razão do Plano de Formação ser referente ao Ano escutista 127 

2021/2022, contrariamente ao plano de atividades que apenas contempla o período até final do mandato da atual Junta 128 

Regional. Adiantou que a próxima Abertura do Ano Escutista será na Meadela, como forma também de assinalar o 129 

quinquagésimo aniversário do agrupamento da Meadela. Fez o enquadramento também do tema integrador do ano 130 

escutista “Agir”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 

a) Apresentou o Plano de Formação a sufrágio. Adiantou já a data para a realização do FGPE- Módulos Optativos dos PIF`s 132 

2018B e 2019, assim como do IPE para o PIF 2021. Salientou o objetivo de retomar os cursos de educadores que ainda 133 

não se realizaram, as especificas da II e da IV. Salientou também o objetivo da retoma da visita aos agrupamentos da 134 

região. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 135 

b) Referiu que o orçamento contempla apenas uma grande atividade, que é muito simples pois corresponde apenas a três 136 

meses do ano escutista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 137 

Não Havendo inscrições para o debate, procedeu-se à votação da Proposta que foi aprovada por unanimidade---------------------------- 138 

Ponto Quatro – Período Depois da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 

Abertas as inscrições, inscreveram-se os seguintes conselheiros: Vítor Lima (a); Fernando Catarina (b). ------------------------------------- 140 

a) Uma vez que não tinha manifestado o agradecimento para a ajuda na realização da obra anteriormente, relembrou 141 

também a enorme ajuda do dirigente Vidal Salgado na mesma. ------------------------------------------------------------------------------ 142 

b) Apelou aos conselheiros para irem refletindo na proposta por ele apresentada e que foi retirada. ---------------------------------- 143 

Ponto Cinco - Encerramento--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 

O Presidente da Mesa agradeceu mais uma vez a presença de todos, cedência e preparação das instalações dando encerrada a 145 

sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será por mim, Aníbal Lago, assinada, na qualidade de 146 

Segundo Secretário do Conselho e por António Pereira, como Presidente da Mesa. ----------------------------------------------------------- 147 

 148 

 149 

 150 

                         O Segundo Secretário                                     O Presidente da Mesa  151 

 152 

 _______________________________                ________________________________ 153 

                         (Aníbal Pinto Correia do Lago)                                                                                                   (António Gomes Pereira) 154 
     155 

                                                                                                                                                                                                                                 156 


