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ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE DEZASSEIS DE JULHO DE 2022 4 

 5 

Pelas quinze horas do dia dezasseis de Julho de dois mil e vinte e dois, iniciou-se no Auditório do Centro Social e Paroquial de São 6 

Romão de Neiva, o Conselho Regional Ordinário. A Mesa, constituída pelos dirigentes Filomena Pereira Silva como Presidente, 7 

Aníbal Lago como vice-presidente e Isabel Braga, como Secretária, reuniu em segunda convocatória, em virtude de não haver 8 

quórum à hora prevista com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Ponto Um – Aprovação da Ata do Conselho Regional de quinze de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Dois -------------------------------- 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 2022/2023 (JR) ------------------------------------------------------ 13 

Alínea b) Eleição representante dos Agrupamentos ao Conselho Nacional de Representantes em substituição do dirigente 14 

António Pereira --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Ponto Quatro – Período Depois da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ponto Cinco - Encerramento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

O Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os conselheiros. Agradeceu ao agrupamento de São Romão de 18 

Neiva a sua disponibilidade em nos receber. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

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

Ponto Um – O Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata do último CR, considerando-se aprovada tacitamente. -------------------- 21 

Ponto Dois – Abertas as inscrições para o período “Antes da ordem do dia” inscreveram-se os seguintes conselheiros: Henrique 22 

Amorim (a); António Pereira (b); Vitor Lima (c); João Abreu (d); Ezequiel Miranda (e); Daniel Gomes (f); Equipa Cenáculo (g); 23 

Equipa Servir Viana (h); Aníbal Lago (i); Filomena Silva (j). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

a) Saudou a MC e todos os presentes. Iniciou partilhando com todos cinco pontos. A Exposição Marginal, uma iniciativa da Câmara 25 

Municipal de Viana do Castelo. Lamentou a pouca adesão dos agrupamentos de Viana do Castelo na participação da montagem. 26 

Congratulou o Agrupamento dos Arcos de Valdevez pelo reconhecimento da Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez. A 27 

participação do maior contingente regional no ACANAC, 594 elementos inscritos, tendo a região ficado responsável pela Equipa de 28 

Segurança do ACANAC. Agradeceu o trabalho realizado a dois dirigentes: Aníbal Lago, Embaixador Regional do ACANAC e 29 

Gabriel Miranda, responsável pela segurança no ACANAC. Incentivou os agrupamentos participantes no ACANAC e estarem 30 

presentes e contribuírem com alguns bens para a “Hora de Viana no ACANAC”, de forma a que se fizesse um momento de partilha 31 

e convívio. Fez uma breve apresentação das equipas regionais das atividades e dos representantes regionais. Por ultimo, 32 

apresentou a tabela de preços e o regulamento do Centro de Formação Regional, que vai estar disponível no site da JR. -------------- 33 

b) Saudou a MC e todos os presentes. Referiu que está a aguardar resposta de Junta Central para a qualificação do Curso de 34 

Educadores 2019. Indicou o nome dos formandos aprovados no Curso de Educadores 2019 da I e III Secções. Lamentou a falta de 35 

inscrições do Curso de Educadores deste ano para a II e IV secções. Refirmou que o Regulamento do Centro de Formação 36 

Regional e a Tabelas de Preços, pode vir a sofrer alterações ao longo do tempo e que essas alterações são uma competência da 37 

Junta Regional. Reafirmou também o desagrada pela fraca participação dos Agrupamentos do Concelho de Viana na “MARGINAL”. 38 

c) Saudou a MC e todos os presentes e referiu que no dia 24 de setembro se irá realizar o Encontro Inicial do PIF2022 para chefes 39 

de agrupamento, tutores e candidatos. Salientou que é obrigatória a presença dos chefes de agrupamento e apenas dos tutores 40 

que ainda não realizaram o Encontro Inicial. Referiu ainda que a Exposição Marginal é uma mostra do que é o escutismo. Terminou 41 

fazendo um pequeno resumo do que se passou no CNR realizado nos dias 2 e 3 de julho. ------------------------------------------------------- 42 
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d) Saudou a MC e todos os presentes e informou sobre o concurso para o logotipo do CFR, referindo que o vencedor será lançado 43 

em breve, tendo havido apenas 350 votos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 

e) Saudou a MC e todos os presentes. Informou dos Agrupamentos que ainda não atingiram o objetivo do donativo para o Centro 45 

de Formação Regional. Alertou para que os agrupamentos ao efetuarem as transferências para a JR, identifiquem bem o 46 

agrupamento de forma a facilitar o trabalho de reconciliação. Apelou também para que os agrupamentos reduzam os prazos de 47 

pagamento à JR de forma a equilibrar a tesouraria da JR. Deu a conhecer que o apoio da Câmara Municipal de Viana do Castelo 48 

para os Agrupamentos de Viana que participam no ACANAC é de 15.00€ por elemento. Informou também que os calendários 49 

devem ser encomendados, o mais breve possível.  Adiantou também que o valor indicativo de venda a público do Calendário 50 

Escutista é 2.00€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 

f) Saudou a MC e todos os presentes e referiu que a vigilância florestal já começou no dia 11 de julho e que se vai prolongar até ao 52 

dia 15 de setembro. Agradeceu também a disponibilidade e colaboração dos dirigentes para colaborar na Equipa de Segurança no 53 

ACANAC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 54 

g) Saudaram todos os presentes e apresentaram a Carta do Cenáculo, realizada nos dias 1, 2 e 3 de março na Fundação Bienal de 55 

Arte de Cerveira, em Vila Nova de Cerveira, com a participação de 58 caminheiros, provenientes de 15 agrupamentos da nossa 56 

região. Informaram também da nova equipa para o próximo Ciclo do Cenáculo. ---------------------------------------------------------------------- 57 

h) Apresentou a equipa, que é constituída por 6 elementos. Referiu que realizaram uma recolha de bens para animais e que esta 58 

atividade foi um sucesso. Referiu ainda que nos dias 8, 9 e 10 de julho realizaram a atividade “Divertidamente”, uma atividade com 59 

28 caminheiros e 1 dirigente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 

i) Congratulou-se com a adesão dos agrupamentos para a participação no ACANAC, salientando que este ano a região vai com o 61 

maior contingente de sempre com 593 escuteiros e dirigentes, representativos de todos os arciprestados e de 77% dos 62 

agrupamentos. mesmo depois do contexto em que esta atividade foi lançada. Desejou a todos um ACANAC bem vivido e que assim 63 

todos façamos por ser “Construtores de Amanhã” para o próximo centenário.------------------------------------------------------------------------- 64 

j) Saudou todos os presentes e referiu que um aumento de 1,5€ para 2€ no valor dos calendários é significativo, e que o formato do 65 

mesmo está desajustado aos dias de hoje. Na qualidade de Presidente da MCR referiu que a data para este conselho não foi a 66 

melhor, sendo a menos participada dos últimos anos, mas foi a possível, e que por isso a MCR fará um inquérito aos conselheiros 67 

no sentido de avaliar se uma alteração do horário dos CR para o período noturno poderia resultar numa maior participação.------------ 68 

Ponto Três – Alinea a) – O Chefe Regional, o Chefe Regional Ajunto e Património e todos os secretários Regionais fizeram a 69 

apresentação do Plano Regional das Atividades e Orçamento para 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 70 

Não havendo inscrições para o debate da Proposta A, procedeu-se à votação da mesma, tendo sido aprovada por unanimidade. ---- 71 

Alinea b) – De seguida procedeu-se à eleição do representante dos Agrupamentos ao CNR, havendo dois candidatos: Guilherme 72 

Rego e Mariana Faria. Tomaram a palavra apresentando ao CR as suas motivações. Iniciou-se o processo de votação. Terminado 73 

o mesmo e após contagem dos votos por parte da CER, elegeu-se Mariana Faria como representante, com 45 votos a favor, contra 74 

os 27 votos de Guilherme Rego que ficará como suplente. Foram apurados também 2 votos em branco.--------------------------------------  75 

Ponto Quatro – No período pós ordem do dia procedeu-se ao sorteio de 8 títulos dos amigos do Centro de Formação Regional. O 76 

Secretário da Gestão Administrativa, Paulo Lima informou que os emblemas do ACANAC não entregues neste conselho, serão 77 

disponibilizados no DMF para levantamento pelos agrupamentos. O Chefe Regional, Henrique Amorim aproveitou este momento 78 

para dar a conhecer o ponto de situação judicial no seguimento do falecimento de uma exploradora em atividade escutista que foi 79 

apresentado no CNR, reafirmando todos os cuidados de segurança que todos deveremos proceder nas atividades escutistas.--------- 80 

Ponto Cinco - O Presidente da Mesa agradeceu mais uma vez a presença de todos, cedência e preparação das instalações dando 81 

por encerrada a sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será por mim, Isabel Braga, assinada, na 82 

qualidade de Secretária do Conselho e por Filomena Pereira da Silva, como Presidente da Mesa. --------------------------------------------- 83 
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