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ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE QUINZE DE JANEIRO DE 2022 4 

 5 

Pelas quinze horas do dia quinze de janeiro de dois mil e vinte e dois, iniciou-se no Auditório do Centro Pastoral Paulo IV, em Darque, 6 

o Conselho Regional Ordinário. A Mesa do Conselho Regional (MCR), constituída pelos dirigentes Filomena Pereira Silva como 7 

Presidente, Aníbal Lago como Vice-Presidente, Isabel Braga, como Secretária e Ana Rita Cacho, como Segundo Secretária, reuniu 8 

em segunda convocatória, em virtude de não haver quórum à hora prevista, com a seguinte Ordem de Trabalhos:  -----------------------  9 

Ponto Um – Aprovação da Ata do Conselho Regional de vinte de novembro de Dois Mil e Vinte e Um  -------------------------------  10 

Ponto Dois - Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  11 

Ponto Três – Ordem do Dia  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  12 

Alínea a) Proposta A – Plano Regional de Atividades e Orçamento para 2022(JR)  ------------------------------------------------------------  13 

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

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

 A Presidente da Mesa deu as boas-vindas a todos os conselheiros. Agradeceu a presença de todos os convidados, nomeadamente, 16 

da Junta Central (JC), na pessoa do Chefe Nacional, Ivo Faria, das Juntas Regionais representadas, Junta Regional de Braga e Junta 17 

Regional do Porto, agradeceu também a presenças de todas as autoridades civis, nomeadamente, do Presidente da Câmara 18 

Municipal de Viana do Castelo, Sr. Arquiteto Luís Nobre e do Vice-Presidente, Professor Manuel Vitorino, do representante da Câmara 19 

Municipal de Valença, o Sr. Vereador Dr. Arlindo de Sousa bem como dos demais convidados. Agradeceu ainda a presença e saudou 20 

Sua Excelência Reverendíssima D. João Lavrador, novo Bispo da Diocese de Viana do Castelo neste que foi primeiro encontro em 21 

maior escala com os escuteiros da nossa Região. Deu-se então início ao Conselho Regional (CR) com uma oração presidida por Sua 22 

Excelência Reverendíssima D. João Lavrador.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23 

Ponto Um – A Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata do último CR, considerando-se aprovada tacitamente, por não ter 24 

havido nenhum óbice à mesma por parte dos conselheiros----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Ponto Dois – Realizou-se a tomada de posse da Junta Regional de Viana do Castelo para o triénio 2022-2024, com a ratificação do 26 

auto de tomada de posse pelos respetivos titulares dos cargos a empossar, que será anexo a esta ata. -------------------------------------- 27 

Após o auto de tomada de posse, interveio Henrique Amorim, Chefe Regional (a); Sua Excelência Reverendíssima D. João Lavrador, 28 

Bispo da Diocese de Viana do Castelo (b); Ivo Faria, Chefe Nacional (c); Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do 29 

Castelo (d). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

a) Cumprimentou todos os conselheiros, todos os convidados e entidades civis e religiosas presentes. Iniciou a sua intervenção com 31 

uma breve descrição do seu percurso escutista, apresentou as suas motivações para a sua candidatura e da sua equipa, elencando 32 

alguns dos seus principais objetivos: fortalecer o escutismo na região, maior proximidade aos agrupamentos, reforço de atividades 33 

pedagógicas para cada secção, crescimento do efetivo regional de escuteiros, crescimento do numero de agrupamentos na região, 34 

criação de um agrupamento marítimo na região, desenvolvimento da imagem de comunicação, dotar a região e um arquivo de 35 

memórias da região e dos agrupamentos com uma história viva da região e dos seu património, promoção de protocolos com os 36 

municípios da região. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

b) Saudou os elementos da Câmara Municipal presentes, a Junta Central, o Chefe Regional eleito, todas as entidades e todos os 38 

presentes. Formulou votos de bom êxito para o trabalho dos empossados. Salientou que hoje é um dia de compromisso e desejou 39 

votos de estímulo. Realçou alguns aspetos, referindo que o CNE é, entre todos os movimentos, um movimento atual, apesar da sua 40 

longa história e que nunca de desviou do essencial. Afirmou que todos somos chamados a edificar numa nova humanidade crescente. 41 

Referiu que o escutismo tem que ser ativo, é um movimento cristão, e temos que ter Jesus de Nazaré como centro e fundamento. 42 
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Somos um movimento de Igreja e devemos integrar-nos na comunidade. Conta com os escuteiros para fazermos a ponte entre a 43 

Comunidade e a Igreja e para continuarmos a lutar pela natureza e criação. Convidou todos os escuteiros para a caminhada sinodal 44 

e conclui “O palco onde se realiza a salvação é o mundo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 

c) Saudou todos os presentes e referiu que a JC está toda reunida no Centro de Formação de Viana do Castelo, dando os parabéns 46 

pela excelente obra realizada. Reafirmou o sentimento evangelizador do escutismo, afirmou que no escutismo se faz caminho para 47 

os jovens. Lembrou também o papel do CNE na Jornadas Mundiais da Juventude. Afirmou que a JR empossada pode contar com JC 48 

para tudo o que necessitar, atribuindo simbolicamente ao CR uma anilha “Nós que Unem” como símbolo de união e equipa. ----------- 49 

d) Agradeceu a Sua Excelência Reverendíssima Bispo D. João Lavrador pela excelente mensagem que dirigiu a todos. Saudou a JC, 50 

a JR, o Chefe Regional, Henrique Amorim, a MCR, as equipas regionais, o Monsenhor Sebastião, o Pe. José Domingos e todos os 51 

assistentes, os restantes autarcas, o Engenheiro Vitor Lemos e o Professor Manuel Vitorino, integrante na sua equipa e ex-Chefe 52 

Regional. Segundo ele, os escuteiros têm a capacidade de fazer perceber toda a sociedade que estamos presentes, como missão. 53 

Realçou o espírito de solidariedade do escutismo e agradeceu a presença dos escuteiros no percurso pandémico. Reafirmou o 54 

compromisso de parceria com a JR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

De seguida, o Chefe Regional, Henrique Amorim e o Chefe Nacional, Ivo Faria entregaram condecorações a alguns dos presentes 56 

pelos apoios prestados na construção do Centro Regional de Formação. ------------------------------------------------------------------------------- 57 

Tomou ainda a palavra o Monsenhor Sebastião, que simbolicamente entregou a D. João Lavrador a condecoração atribuída pelo 58 

CNE à Diocese de Viana do Castelo, aquando da inauguração do Centro de Formação – Sede Regional no dia 04/07/2021, sendo 59 

que nessa data Monsenhor Sebastião era o Administrador Diocesano.---------------------------------------------------------------------------------- 60 

Após um breve intervalo, foi retomado o Período Antes da ordem do dia com a abertura das inscrições para as intervenções, com as 61 

inscrições dos conselheiros: Ricardo Rego (a); Daniel Gomes (b); Ezequiel Miranda (c); Gabriel Barbosa (b); Manuel Pereira (e); 62 

Paulo Lima (f); Fernando Catarina (g); Abílio Silva (h); Martinho Cerqueira(i); Rafael Reis (j); Pe. Xavier Moreira (k); Aníbal Lago (l); 63 

Guilherme Rego (m); Luís Gonçalves (n). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 

a) Ricardo Rego, Secretário Regional Pedagógico, entregou as insígnias às equipas regionais pedagógicas, sendo elas formadas 65 

por: Maria da Conceição Nobre Tiago para a I Secção; David Fernandes para a II Secção; Micael Miranda para a III Secção e Sara 66 

Rio para a IV Secção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 

b) Daniel Gomes, Secretário Regional de Proteção Civil e Ambiente, entregou as insígnias a Ana Teresa e Ana Sofia, elementos da 68 

equipa regional de Proteção Civil e Ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 69 

c) Tomou a palavra para dar continuidade ao e-mail enviado aos agrupamentos que não tinham atingido o objetivo de angariação de 70 

fundos e pediu aos agrupamentos que estavam em falta que enviassem um e-mail a manifestar a sua intenção de contribuírem ou 71 

não. Pede também aos agrupamentos que enviem por mail o comprovativo das transferências que fazem, pois é muito complicado 72 

sem esta informação fazer as correspondências dos pagamentos aos agrupamentos. ------------------------------------------------------------- 73 

d) Saudou todos os presentes e como responsável da área da segurança do ACANAC desafiou à participação no mesmo e apelou 74 

aos dirigentes que não vão acompanhar as seções para integrarem os serviços no ACANAC na área da segurança. --------------------- 75 

e) Como membro da Equipa do XV Ciclo do Cenáculo, informou que o mesmo que vai decorrer nos dias 11, 12 e 13 de março, apelou 76 

aos dirigentes para incentivarem os seus caminheiros a participarem e apelou aos caminheiros a uma participação massiva no 77 

Cenáculo que terá como imaginário, “Resiliência, Ambição e Esforço”. Pediu a todos os agrupamentos que os seus clãs abrissem a 78 

porta à “chama olímpica” e às visitas que a equipa irá agendar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 79 

f) Chamou a atenção dos agrupamentos para a circular enviada a todos os agrupamentos e informou que os censos estão a decorrer 80 

durante o mês de janeiro. Referiu que este ano a quota regional vai ser paga à JR, juntamente com a quota da MCR. Relembrou 81 

também para a necessidade de pedir os Registos Criminais dos Dirigentes e informou que os dirigentes que não os tiverem entregues 82 

até à validação dos censos, ficarão suspensos. Lembrou que a parte financeira dos censos é submetida através do SIIC e da 83 

necessidade do preenchimento do formulário do seguro para maiores de 65 anos. ------------------------------------------------------------------ 84 



 

 

g) Saudou todos os presentes, a MCR e deu um bem-haja à nova JR. Na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral  85 

Regional (CER) agradeceu a todos os que votaram, aos membros das mesas de voto por estarem presentes nas mesmas e aos 86 

outros dois elementos da CER. Lamentou o fraco empenho na participação dos agrupamentos neste ato eleitoral. ----------------------- 87 

h) Saudou a MCR, a JR empossada e todos os dirigentes e caminheiros presentes. Teceu palavras de apreço e apoio à nova JR. 88 

Salientou o que considera ser o papel da nova JR e também o seu papel na criação de um ambiente que propicie a participação de 89 

todos os escuteiros de forma que tenhamos uma transição de junta com vigor no próximo mandato, dado que a maioria dos 90 

empossados não se pode recandidatar. Salientou também os sinais de aproximação na nova JR. Referiu também, que considera que 91 

a fraca adesão dos conselheiros nas Eleições Regionais se deve ao facto de tradicionalmente só surgir uma lista, normalmente 92 

resultante da Junta em funções.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  93 

i) Saudou todos os presentes e informou os presentes sobre o lançamento de um livro comemorativo dos 50 anos do Agrupamento 94 

do Senhor do Socorro e que o mesmo se encontra disponível para venda. ----------------------------------------------------------------------------- 95 

j) Saudou a MCR, a JR eleita e todos os presentes. Fez um convite e lançou um desafio aos dirigentes para fazerem parte da equipa 96 

de segurança para o ACANAC. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 

k) Saudou a nova JR da qual também se inclui. Referiu que no dia 12 de fevereiro ira se realizar uma reunião com os assistentes dos 98 

agrupamentos, onde será abordado o papel dos assistentes nos agrupamentos. Pede aos chefes de agrupamento para convidarem 99 

os seus assistentes a participarem nesta reunião. Pede também que partilhem algum assunto que gostariam que fosse abordado com 100 

os assistentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 

l) Felicitou a nova JR empossada e manifestou todo o apoio para o novo mandato. Salientou também que concorda com o Abílio Silva 102 

no papel da JR para a transição no final deste mandado que agora inicia. Na qualidade de Embaixador Regional do ACANAC, deu a 103 

conhecer os números das inscrições provisórias no ACANAC. Com 526 inscritos, comparando com os 380 participantes no ACANAC 104 

de 2017, este irá seguramente ser a maior participação de sempre da região. Afirmou também que foi a região que mais cresceu em 105 

inscritos face às participações de 2017. Afirmou que irá diligenciar junta da Junta Regional no sentido de coordenar o envio dos bens 106 

logísticos e o transporte dos escuteiros. Também como Observador do XV Ciclo do Cenáculo, apelou a todos a que “abram a porta à 107 

Equipa Projeto” que irá visitar os Clãs.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

m) Como elemento da equipa Servir Viana, apelou à participação de todas na campanha de recolha de bens para uma associação 109 

animal a decorrer nos dias 5 e 6 de março.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 

n) Apelou a todos os agrupamentos para a adesão à plataforma GEO SCOUT. ----------------------------------------------------------------------- 111 

Ponto Três – Procedeu-se à votação da admissão da Proposta A – Plano Regional de Atividades e Orçamento 2022, com a alteração 112 

da data da formação “Escutismo, Movimento Seguro”, por a mesma não ter sido enviada dentro dos prazos estabelecidos. A Proposta 113 

A foi admitida por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 

Alinea a – O Chefe Regional, o Chefe Regional Ajunto e os secretários Regionais fizeram a apresentação do Plano Regional das 115 

Atividades e Orçamento para 2022, reforçando os pontos essenciais descritos na proposta. ------------------------------------------------------ 116 

Abertas as inscrições para debate da Proposta A, inscreveram-se: Abílio Silva (a). ------------------------------------------------------------------ 117 

a) Referiu que o plano é um plano que mostra dinamismo. Segundo ele, faz todo o sentido a temática do Património, uma vez que 118 

celebramos o centenário do CNE, contudo pediu esclarecimentos de como se irá proceder à triagem do material. Relativamente ao 119 

conteúdo, na sua opinião, falta um capítulo dedicado à pedagogia da Fé da responsabilidade do Assistente Regional. Segundo ele, 120 

o valor de 150€ para apoio da participação no ACANAC é claramente pouco num ano em que se espera a participação do maior 121 

contingente de sempre da Região.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  122 

O Chefe Regional Adjunto, António Pereira tomou a palavra e explicou que a triagem será feita ao material já existente para não se 123 

deteriorar. Pretende-se ter uma referência aos agrupamentos e tentar obter alguma informação sobre aqueles agrupamentos já 124 

extintos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  125 

O Chefe Regional, Henrique Amorim tomou a palavra e explicou que o orçamentado para o ACANAC será para apoio para a equipa 126 

de segurança. Afirmou que não está previsto apoio aos agrupamentos.  -------------------------------------------------------------------------------  127 



 

 

De seguida a proposta foi levada a votação, tendo sida aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 128 

Ponto Quatro – No período pós ordem do dia procedeu-se ao sorteio de quatro “Títulos dos Amigos do Centro de Formação Regional” 129 

tendo sido sorteados os números: 39, 13, 19, e 27. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 130 

De seguida Micael Miranda, como equipa regional pedagógica da III Secção referiu que oportunamente irá reunir com os chefes das 131 

comunidades para planear estratégias. Incentivou a participação dos guias no ERGUIAS a realizar-se no dia 19 fevereiro e no 132 

TECOREE Regional a 9 de abril. Apresentou Abílio Silva como embaixador Regional do Tecoree, que informou que irá formar uma 133 

equipa de 3 elementos para a organização do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 134 

Por último, procedeu-se à entrega dos certificados do PIF2018b e do PIF2019 pelos diretores dos Percursos, Fernando Catarina e 135 

Isabel Braga respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 136 

Ponto Cinco - A Presidente da Mesa agradeceu mais uma vez a presença de todos, cedência e preparação das instalações dando 137 

por encerrada a sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será por mim, Isabel Braga, assinada, na 138 

qualidade de Secretária do Conselho e por Filomena Pereira da Silva, como Presidente da Mesa. --------------------------------------------- 139 

 140 

 141 

 142 

              O Secretário              O Presidente da Mesa  143 

 144 

 145 

 _______________________________                ________________________________ 146 
                         (Ermelinda Isabel Aldeia Braga)                                                                            (Maria Filomena dos Reis Pereira da Silva) 147 
 148 

                                                                                                                                                                                                                                     149 
 150 


