
 1 

 2 

 3 

 4 

ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE CATORZE DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE 5 

 6 

Número de participantes-88 7 

Agrupamentos representados-20 8 

 9 

 10 

Pelas quinze horas do dia catorze de Março de dois mil e quinze, reuniu-se no Centro Paroquial de Monção, o Conselho Regional 11 

Ordinário. A Mesa, constituída pelos dirigentes Belarmino Franco, Presidente, Ester Pereira, Vice-presidente, Isabel Braga e 12 

Samuel Gomes, Secretários, deu início aos trabalhos, em segunda convocatória, por falta de quórum à hora prevista, e com a 13 

seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

 15 

Ponto Um – Aprovação da Ata do Conselho Regional de 27-09-2014-------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ponto Dois - Eleição do Presidente da Comissão Eleitoral Regional -------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ponto Três – Período de Antes da Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Ponto Quatro – Proposta A “Relatório de Actividades e Contas 2014 da J.R.” ------------------------------------------------------------------ 19 

Ponto Cinco – Proposta B “Flor de Lis”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Ponto Seis – Entrega de Colares CAL e CAP’s--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Ponto Sete – Encerramento e visita ao Museu do Vinho Alvarinho----------------------------------------------------------------------------------- 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, aos convidados da mesa, o assistente Padre Salvador Fernandes e Jorge Moura, Chefe do 25 

Agrupamento local, Vereador da Cultura da C.M. Monção, Dr. Paulo Esteves e ainda aos restantes elementos da Mesa.---------------- 26 

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

baseada na oração de escuta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

O Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Vereador Dr. Paulo Esteves, que saudou todos os presentes, salientando os valores 29 

que caracteriza esta associação e que a Câmara está sempre disponível para colaborar com o CNE.------------------------------------------ 30 

Em representação da Associação de Apicultura de Entre  Minho e Lima, usou da palavra o Engenheiro Miguel Maia, pedindo a 31 

colaboração dos Escuteiros de forma a controlar a praga das “abelhas asiáticas” através de armadilhas construídas com garrafas de 32 

plástico, estando a Associação disponível  na ajuda da construção das mesmas---------------------------------------------------------------------- 33 

Feita a verificação de poderes, anunciou que, à altura, estavam presentes 88 conselheiros com direito a voto e 1 observador,  e em 34 

representação de 20 Agrupamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  35 

 36 

Ponto Um – O Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata do último CR, dado não ter havido qualquer reclamação / pedido de 37 

alteração, considerando-se aprovada tacitamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 

 39 

Ponto Dois - Uma vez que a Mesa não recebeu qualquer proposta de candidato para presidir à CER, usou da palavra o Chefe 40 

Regional, Manuel Vitorino, começando por agradecer o trabalho da Comissão cessante, e dado o impasse, sugeriu ao Chefe 41 

Figueiredo uma candidatura para novo mandato. Tendo aceite, foi dizendo que era altura de ser substituído,  dado que ocupa este 42 

cargo à 13 anos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

 Procedeu-se à votação para a eleição do Presidente da  CER, sendo aprovada por 87 votos a favor,  e 1 abstenção.-------------------- 44 
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Ponto Três – Abertas as inscrições para o período de Antes da Ordem do Dia, inscreveram-se o Chefe Ricardo, Secretário 45 

Regional das Grandes Atividades (a); Chefe Vitor Lima, Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos (b); Chefe 46 

Ezequiel, Secretário Regional da Gestão Financeira (c); Chefe Abílio, Chefe de Agrupamento de V.N. Muía (d); Chefe Vitorino, 47 

Chefe Regional (e); Chefe Paulo Lima, Secretário Regional para Gestão Administrativa (f); Caminheiro António Costa, Agrupamento 48 

de Valença (g) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 49 

a) Saudando os presentes, manifestou a sua satisfação pela participação dos agrupamentos neste primeiro ERGUIAS a nível da 50 

região e que a 2ª. sessão será realizada já no local do ACAREG, a 12 de Julho. Falou ainda da grande adesão dos 51 

Agrupamentos ao próximo ACAREG estando já inscritos 885 participantes. Falou  da necessidade dos dirigentes se 52 

inscreverem nos diversos serviços de apoio, e que em breve serão publicadas as pontuações da primeira fase do jogo. --------- 53 

b) Após saudar os presentes,  informou que os certificados dos CAP e CAL, iriam finalmente ser entregues, mas que este atraso  54 

também se deveu à  Junta Central, no envio dos mesmos. Disse ainda que nos dias  20 e 21 de março se iria realizar a 55 

sessão da Introdução à Pedagogia Escutista, (IPE) com 26 candidatos e que não se iria realizar o CAP Específicas, por ter 56 

sido alterado o formato atual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 

c)  Na sua intervenção disse que há Agrupamentos que não regularizaram os censos, devendo faze-lo o mais breve possível, e 58 

que os agrupamentos devem comprar o fardamento no nosso DMF,  dado ser uma fonte de receita para a região.---------------- 59 

d) A propósito dos jovens escuteiros que se perderam na Serra do Gerês, disse que apenas soube do sucedido, através da 60 

comunicação social, e questionou a JR, se eventualmente tinha conhecimento dessa atividade. Referiu que esta situação em 61 

nada  abona  para uma boa imagem do CNE. Informou ainda que serão entregues no final do CR, 3 certificados do CIP a 62 

elementos do Agrupamento de Mujães_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 

e) Em resposta à intervenção anterior, o Chefe Regional, disse não ter conhecimento da atividade no Gerês,  e alertou que são 64 

os dirigentes os responsáveis pelas atividades. Disse ainda que no final de abril. deverá ser inaugurado o Centro Escutista do 65 

Arcos de Valdevez----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 66 

f) Disse que há Agrupamentos em falta, na entrega de documentos dos censos, assim como registos criminais atualizados, dos 67 

dirigentes e que a participação dos caminheiros no Cenáculo Regional, será uma atividade muito enriquecedora.------------------ 68 

g) Em nome da Equipa do Cenáculo pediu desculpas pelo atraso na informação. Disse ainda que a participação dos caminheiros 69 

nesta atividade, será um ponto de partida para poderem participar no próximo Cenáculo Nacional e que a JR dê mais 70 

importância a esta actividade, pois é a única onde o caminheiro desenvolve um espírito crítico e não deverá ser vista como 71 

uma atividade de segundo plano e será realizado nos dias 27-28 -29 de Março em Vilar de Mouros.---------------------------------- 72 

A propósito, o responsável pelas atividades, Chefe Ricardo Rego disse que a Junta Regional nunca se pôs à margem desta 73 

atividade, houve sim uma deficiente comunicação e  espera que seja um grande Cenáculo e que podem contar com a Junta 74 

Regional e dentro de um espírito de lealdade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 

 76 

Ponto Quatro – Abertas as inscrições para apresentação e debate do Relatório de Atividades e Contas de 2014,inscreveram-77 

se,Chefe Vitorino, Chefe Regional (a); Chefe Vitor Lima, Secretário para a Qualificação dos Agrupamentos (b); Chefe Abílio, 78 

Chefe de Agrupamento de V.N. Muía (c); Chefe Ezequiel Secretário Regional da Gestão Financeira (d); Chefe Paulo Lima, 79 

Secretário Regional para Gestão Administrativa (e); Chefe João Abreu, Secretário Regional para a Comunicação e Imagem (f; 80 

Chefe Daniel Gomes, Secretário Regional para a Segurança e Proteção Civil ----------------------------------------------------------------- 81 

a) Salientando as grandes atividades realizadas – Dia de São Jorge em Arcos de Valdevez e AAE em Carvoeiro, disse que estas 82 

são fundamentais na implementação e aperfeiçoamento do Programa Educativo do CNE. No que respeita a  formação dos 83 

dirigentes, foram realizados dois cursos de formação – O CIP e o CAP II.  Por fim, deu os parabéns aos agrupamentos de Vila 84 

Nova de Muía e de Valença, pela excelente campanha do Top Calendário---------------------------------------------------------------------- 85 

b) Começou por enaltecer o trabalho realizado pelos elementos da sua equipa, pela sua dedicação e sacrifício. Do programa 86 

previsto, apenas não se realizou o CAL por insuficiência de inscrições.  Em 2014 foi iniciado o novo processo de formação 87 



 

 

(PIF) com 28 inscrições, tendo atualmente 26 participantes. Terminou agradecendo a dedicação do formador Rui Arantes, que 88 

por motivos profissionais teve de emigrar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 

c) Disse que a maior parte dos formandos que participaram no CIP 2013 estão aptos para trabalharem como dirigentes nos 90 

Agrupamentos, a quem desejou o maior sucesso e que dignifiquem o movimento.------------------------------------------------------------ 91 

d)  Informou que as receitas da Junta Regional ser resumem à campanha dos calendários, às cotizações, às inscrições das 92 

atividades e aos subsídios de entidades públicas e que houve um saldo negativo de 1063,12€, valor que embora não  seja 93 

relevante mas terá de ser em atenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 

e)  Disse que nestes últimos anos se tem vindo a incentivar os Agrupamentos para utilizarem o SIIE, sendo esta uma ferramenta 95 

fundamental de registos de todo o funcionamento. Informou que de 2012 até 2014, houve um aumento significativo de Lobitos 96 

(17%).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

f) Congratulou-se com a crescente adaptação da região aos novos mecanismos de comunicação, permitindo maximizar 98 

recursos e acelerar processos. Informou ainda que a nível nacional foi a primeira região em que todos os Agrupamentos 99 

migraram as suas contas de Email e apelou a todos os Agrupamentos que divulguem as suas atividades  fazendo-lhe chegar 100 

informação para ser divulgada na página da Junta Regional.---------------------------------------------------------------------------------------- 101 

g) Agradeceu a todos os Agrupamentos que têm trabalhado com a Proteção Civil e mais uma vez pede a colaboração  neste 102 

departamento  na realização do ACAREG.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 

De seguida o Plano de Actividades e Orçamento de 2014 foi levado a votação, tendo sido aprovada com 80 votos a favor e 8 104 

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 

 106 

Ponto Cinco - Abertas as inscrições para a apresentação e debate da proposta de alteração do R.G. do CNE, inscreveram-se 107 

o dirigente José Ribeiro, a); Chefe António, b); Chefe Vitor Lima, c), tendo o Presidente da Mesa esclarecido que a mesma 108 

deveria ser reformulada nomeadamente na indicação dos artigos a que diz respeito---------------------------------------------------------- 109 

a) Como representante do Agrupamento 348 da Meadela, fez a apresentação da proposta , tendo referido que a mesma foi         110 

aprovada em C. A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 

b) Disse que não tinha conhecimento da proposta e sugeriu o seu adiamento, muito embora tenha sido enviada pela Mesa, para 112 

todos aos Agrupamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113 

c) Sugeriu que este tema fosse objeto de um amplo debate  e alargado a todos os Agrupamentos.------------------------------------------- 114 

Colocada a votação, a proposta foi aprovada com 46 votos a favor, 26 abstenções e 14 votos contra.----------------------------------- 115 

De seguida o Chefe Regional, Manuel Vitorino, e chefe Vitor Lima fizeram uma declaração de voto, muito embora não o 116 

tenham feito por escrito------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 117 

 118 

Ponto Seis – De seguida o Secretário Regional para a Qualificação dos Agrupamentos, chefe Vitor Lima, procedeu à 119 

cerimónia de entrega dos colares de insígnia de Madeira dos CAL’s de 2005 e CAP’S de 2005 e de 2010(da II e III Secções)--- 120 

 121 

Ponto Sete – O Presidente da Mesa começou por agradecer ao C.A., Jorge Moura e demais elementos do Agrupamento de 122 

Monção, pelo apoio concedido na organização deste CR, ao Assistente, Padre Salvador Fernandes pela  disponibilidade na 123 

cedência do Salão Paroquial, ao Sr. Vereador Dr. Paulo Esteves e a todos os conselheiros presentes, convidando-os de 124 

seguida para  uma prova de Alvarinho, no Museu do Vinho, uma gentileza da C. M. Monção. Nada mais havendo a tratar, o 125 

Presidente deu por encerrada a sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será por mim, Jorge 126 

Samuel F. Gomes, assinada, na qualidade de Secretário do CR e por Belarmino M. A. Franco, como Presidente da Mesa. ------ 127 

 128 

 129 

             O Secretário              O Presidente da Mesa  130 

            (Jorge Samuel Ferreira Gomes)                                                                                                      (Belarmino Marques Alves Franco) 131 


