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ATA DO CONSELHO REGIONAL ORDINÁRIO DE VINTE DE NOVEMBRO DE 2021 4 

 5 

Pelas quinze horas do dia vinte de novembro de dois mil e vinte e um, iniciou-se no Centro Paroquial de Castelo de Neiva, o Conselho 6 

Regional Ordinário. A Mesa, constituída pelos dirigentes Filomena Pereira Silva como Vice-presidente, Isabel Braga, como Secretária 7 

e Aníbal Lago, como Segundo Secretário, reuniu em segunda convocatória, em virtude de não haver quórum à hora prevista com a 8 

seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Ponto Um – Aprovação da Ata do Conselho Regional de três de Julho 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) - Votação da admissão da proposta da JR ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

Alínea b) - Proposta A - Relatório e Contas 2020/2021 (JR) --------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Alínea c) - Eleição e tomada de posse da Mesa do Conselho Regional - 2021/2024 ----------------------------------------------------------- 15 

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

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

A Vice-Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os conselheiros. Deu-se início ao Conselho Regional (CR) com 18 

uma oração feita pelo Assistente Regional, Pe Xavier Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Ponto Um – A Vice-Presidente da Mesa dispensou a leitura da ata do último CR, considerando-se aprovada tacitamente, dado a 20 

mesma não ter sido contestada.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

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

(a); Isabel Braga (b); Fernando Catarina (c); Henrique Amorim (d); Vítor Lima (e); Daniela Amorim (f); Nuno Pereira (g); Ezequiel 23 

Miranda (h). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

a) Saudou os presentes, como Embaixador da Região de Viana do Castelo do ACANAC 22, apresentou as condições de 25 

acesso ao ACANAC e ao jogo do Centenário “Foca o futuro”. A intervenção teve por intuito, a sensibilização de todos os 26 

conselheiros para a promoverem nos seus agrupamentos a participação no ACANAC. Afirmou que era importante que neste 27 

ACANAC a Região de Viana do Castelo participasse com o seu maior contingente de sempre. ------------------------------------ 28 

b) Saudou todos os presentes e informou, como diretora do PIF2019, que todos os participantes concluíram com 29 

aproveitamento o seu percurso de formação. Informou ainda as direções de agrupamento que devem enviar o parecer do 30 

tutor, do chefe de agrupamento e do assistente dos seus candidatos antes dos mesmo realizarem as suas promessas. ---- 31 

c) Saudou todos os presentes e como diretor do PIF2018b que todos os seus candidatos terminaram o seu percurso de 32 

formação. Informou também que ainda haviam três candidatos a dirigentes, os quais ainda não tinha sido remetido os 33 

pareceres por parte do agrupamento (Tutor, Chefe de Agrupamento e Assistente de Agrupamento). De seguida, como 34 

Presidente da Comissão Eleitoral Regional (CER), aproveitou para agradecer o trabalho do seu antecessor, o Chefe 35 

Figueiredo. Informou que a lista candidata à Junta Regional (JR) já foi homologada no dia 15 de novembro e que as eleições 36 

se realizarão a 19 de dezembro. Apelou ao voto e informou que estarão ao dispor três mesas de voto: uma na Sede 37 

Regional, outra na sede do agrupamento de Seixas e outra na sede do agrupamento de Anais. ------------------------------------ 38 

d) Saudou todos os presentes e informou do convite da Câmara Municipal de Viana do Castelo para a participação na atividade 39 

“Eco Maratona Montedor” a realizar-se no próximo sábado, dia 27 de novembro, de manhã. Apelou a todos os agrupamentos 40 

para participarem nesta atividade. Referiu ainda que a tomada de posse do Bispo, D. João Lavrador, seria no domingo, dia 41 

28 de novembro, pelas 15h30. Convidou todos os chefes de agrupamento a estarem presentes na receção ao novo Bispo. 42 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 
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e) Saudou a Mesa, o agrupamento do Castelo de Neiva, todos os caminheiros e dirigentes presentes, Manuel Vitorino antigo 44 

Chefe Regional, Henrique Amorim Chefe Regional Adjunto, o Chefe Nacional Ivo Faria, o Presidente do Conselho Fiscal e 45 

Jurisdicional Regional (CFJR), José Rodrigues e Fernando Catarina, Presidente da CER. Informou que nos dias 27 e 28 de 46 

novembro de irá realizar o IPE do PIF2021. Comunicou a toda a região a integração de 3 novos elementos na equipa de 47 

formação, são elas as Dirigentes Elisa Borlido do Agrupamento de Arcozelo, Marta Pires do Agrupamento de Campos e 48 

Teresa Lopes do Agrupamento da Meadela. Referiu também que no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de novembro 49 

dois formadores da região, o David Fernandes e a Carolina Gonçalves, irão realizar o seu Curso de Diretores de Formação 50 

- CDF. Alertou os agrupamentos para a existência de caminheiros com 24 anos, os quais, devem sair do movimento ou ser 51 

propostos para a formação de dirigentes. Informou também da intenção da Junta Regional para fazer uma adenda ao 52 

Protocolo com a Diocese da cedência do terreno para o Campo de Formação, no sentido de incorporar o alargamento do 53 

terreno cedido. Terminou referindo que o Campo de Formação já se encontra todo vedado e informou das intenções para 54 

a organização do campo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 

f) Saudou todos os presentes e, como interlocutora internacional, informou que as atividades internacionais iriam ser 56 

retomadas. Referiu que não há formulário, que a inscrição é no SIIE e que irá se realizar o novo CPI para todos os dirigentes. 57 

Disponibilizou-se para ajudar/esclarecer os agrupamentos que tenham alguma dificuldade com este assunto.----------------- 58 

g) Saudou a mesa e todos os conselheiros presentes. Iniciou a sua intervenção com a seguinte pergunta: Qual foi a primeira 59 

atividade como dirigente/caminheiro? A sua foi a 1 de setembro de 2013, na sua promessa de dirigente. Lançou o convite 60 

à Junta Regional para a realização da Atividade da Abertura do Ano Escutista de 2023 na Correlhã, de forma a assinalar o 61 

10º Aniversário da Fundação do Agrupamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 

h) Saudou todos os presentes e falou sobre a campanha do calendário, dizendo que os agrupamentos que queiram mais 63 

calendários ainda podem fazer a sua encomenda. Referiu que está a cobrar os 0,65€ mas que depois faz os respetivos 64 

acertos, de acordo com o objetivo alcançado. Pede aos agrupamentos que quando fizerem o pagamento dos censos enviem 65 

um email a dizer que o fizeram e pediu ainda que os agrupamentos paguem as atividades depois da mesma ser faturada e 66 

enviada a fatura pros agrupamentos. Referiu ainda que houve um esforço desigual dos agrupamentos nas campanhas de 67 

fundos para o Centro de Formação Regional. Informou também que este ano, o pagamento da Quota Regional se irá fazer 68 

diretamente à Junta Regional. Alertou para que os agrupamentos cumpram o prazo de pagamento dos Censos até ao dia 69 

31/03/2022, caso contrário a região é prejudicada, porque não recebe o valor da derrama. Informou do ponto de situação 70 

dos contributos dos agrupamentos para o Centro de Formação Regional e do ponto de situação dos donativos realizados 71 

para a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 

Ponto Três - Alínea a) Procedeu-se à votação para a admissão da Proposta A - Relatório e Contas 2020/2021, por a mesma não ter 73 

sido enviada dentro dos prazos previstos, tendo sido aceite com 99 votos a favor e 2 abstenções. --------------------------------------------- 74 

Alinea b) Henrique Amorim convidou Manuel Vitorino, antigo Chefe Regional, a apresentar o Relatório e Contas 2020/2021. Este 75 

tomou a palavra saudando todos os presentes e o Chefe Nacional. Referiu que este relatório é claro e que faz uma síntese dos 76 

propósitos da JR, trabalhar para a nova Sede Regional 5.0. Salientou como ponto alto no ano escutista, a inauguração da Sede 77 

Regional-Centro de Formação. Referiu que os cursos de formação ficaram condicionados por causa da pandemia, mas realizaram-78 

se presencialmente nos últimos tempos. Referiu ainda que as atividades regionais foram on-line, sendo a Atividade Regional de S. 79 

Jorge em regime misto, vivenciada nos agrupamentos e a última Abertura do Ano Escutista, já em regime presencial, realizada na 80 

Meadela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 81 

De seguida tomou a palavra José Rodrigues, presidente da CFJR, cumprimentado a mesa, o Chefe Nacional Ivo Faria, o antigo Chefe 82 

Regional Manuel Vitorino e todos os presentes, leu o parecer sobre o Relatório e Contas 2020/2021 apresentado pela JR. Referiu 83 

que o parecer do CFJR deu com aprovado por unanimidade o documento, contudo recomenda que deve ser elaborado um resumo 84 

da situação do Relatório e Contas dos Agrupamentos da Região, nos termos do artigo 70º do RG. Teceu votos de gratidão a todos 85 



 

 

pelo empenho para a realização da obra do Centro de Formação Regional-Centro de Formação e desejou um bom mandato para a 86 

próxima Junta Regional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 

De seguida inscreveram-se para apresentação e debate da proposta os seguintes conselheiros: Vitor Lima (a); João Abreu (b); Daniel 88 

Gomes (c); Ezequiel Miranda (d); Abílio Silva (e); Guilherme Rego (f). ----------------------------------------------------------------------------------- 89 

a) Apresentou o Relatório de Formação e referiu que está em fase de conclusão o PIF2018b e o PIF2019 e que iniciou o 90 

PIF2021. Salientou a primeira formação realizada no Centro de Formação Regional no anterior ano escutistas, sendo ela, 91 

o Enriquecimento - Optativas do PIF 2018b e PIF 2019. Salientou também a conclusão dos dois Cursos de Educadores. -- 92 

b) Saudou todos os presentes e agradeceu todos os dirigentes que nos seus agrupamentos realizaram atividades durante a 93 

pandemia. Agradeceu o trabalho realizado pela Junta Regional cessante. Referiu que esta AAE realizada na Meadela foi a 94 

maior dos últimos anos na região. Por último, agradeceu também o apoio especial de alguns dirigentes, no trabalho que 95 

têm realizado, sendo eles, Patrícia Rodrigues, Micael Miranda e Raúl Santos. ----------------------------------------------------------- 96 

c) Agradeceu a todos os dirigentes e caminheiros que participaram nas ações de Vigilância Florestal e de Assistentes de Praia. 97 

Referiu que o Agrupamento de Barroselas prescindiu do valor destas campanhas e reverteu o valor a haver a favor da Junta 98 

Regional. Salientou novamente para a participação na 1ª Eco Maratona de Montedor. ------------------------------------------------ 99 

d) Justificou a seu voto de abstenção na admissão da proposta do Relatório e Contas. Apresentou as contas da JR e referiu 100 

que o DMF vai passar para a área Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 101 

e) Saudou a mesa, a JR, o Chefe Nacional, o CFJR, a CER e todos os conselheiros presentes. Referiu que a formação do 102 

SIIC serviu para esclarecer dúvidas sobre a inserção das contas dos agrupamentos, mas que, mesmo assim os a maioria 103 

dos agrupamentos ainda não submeteu as suas contas, uma vez que elas deveriam ser entregues até ao dia 31/10/2021. 104 

Referiu também o CFJR deveria enviar previamente, o seu parecer das contas, de forma a que os conselheiros o pudessem 105 

analisar. Felicitou a Junta Regional pela conclusão da obra da Sede Regional-Centro de formação. ------------------------------- 106 

f) Saudou todos os presentes e pediu esclarecimento sobre um valor negativo nas contas em caixa do DMF e sobre a opção 107 

da depreciação do edifício da Sede Regional-Centro de Formação por 50 anos. -------------------------------------------------------- 108 

De seguida a proposta foi levada a votação, tendo sida aprovada com 91 votos a favor e 2 abstenções. -------------------------------------- 109 

Alínea c) Filomena Silva apresentou a lista para a Mesa do Conselho Regional. Não havendo mais nenhuma lista, passou-se à 110 

votação da mesma, tendo sido aprovada com 93 votos a favor. Os elementos da Mesa dos Conselhos Regionais para o Triénio 111 

2021/2024 tomaram posse, assinando o Auto de Tomada de Posse depois de lido. A nova Mesa é constituída por: Filomena Pereira 112 

Silva como Presidente, Aníbal Lago, como Vice-Presidente, Isabel Braga, como Primeira Secretária e Ana Rita Cacho, como Segunda 113 

Secretária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114 

Ponto Quatro – No período depois da ordem do dia procedeu-se à Distinção de vários dirigentes da região, atribuídas pelas Junta 115 

Central por proposta da Junta Regional, entregues pelo Chefe Nacional. ------------------------------------------------------------------------------- 116 

De seguida tomou a palavra o Chefe Nacional, que saudou a Mesa, o CFJR, a JR e todos os conselheiros presentes e referiu que a 117 

região de Viana do Castelo tem demonstrado bastante resiliência. É uma das poucas regiões do CNE que ultrapassou os elementos 118 

que tinha antes da pandemia. Salientou que as inscrições no jogo Foca o Futuro da Região de Viana já superaram o número de 119 

participantes que participaram no ACANAC 2017. Desejou a todos um espetacular Ano Escutista com a nova JR que se apresenta. 120 

José Rodrigues referiu que após uma reflexão sobre a sua atividade escutista no último ano e decidiu que estava na hora de terminar. 121 

Agradeceu a todos a amizade que tiveram com ele durante todos estes anos que serviu a região. Agradeceu ainda a Distinção à JR, 122 

à JC e a todos, mas vai embora triste por não haver um substituto para o cargo que exerce. Simbolicamente, entregou o seu lenço 123 

de dirigente à Mesa do Conselho Regional para que a mesma fizesse com o lenço o que melhor entender como o mesmo. ------------ 124 

O Chefe Figueiredo, como chefe de agrupamento de Castelo de Neiva, agradeceu a todos pela presença. ---------------------------------- 125 

Henrique Amorim tomou a palavra para agradecer publicamente ao Chefe Vitorino. Referiu que este é o último mandato da JR 126 

candidata e apelou para que no dia 19 de dezembro todos fossem votar. Terminou dizendo que esta JR pretende fortalecer a região. 127 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 



 

 

Ponto Cinco - O Presidente da Mesa agradeceu mais uma vez a presença de todos, cedência e preparação das instalações dando 129 

encerrada a sessão, a qual se lavra a presente ata que depois de lida e aprovada será por mim, Isabel Braga, assinada, na qualidade 130 

de Secretário do Conselho e por Filomena Silva, como Presidente da Mesa. -------------------------------------------------------------------------- 131 

 132 

 133 

 134 

              O Secretário             Presidente da Mesa  135 

 136 

 137 

 _______________________________                ________________________________ 138 

                         (Ermelinda Isabel Aldeia Braga)                                                                            (Maria Filomena dos Reis Pereira da Silva) 139 
 140 

                                                                                                                                                                                                                                     141 
 142 


