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Ata número vinte e nove 

Pelas oito horas e trinta minutos do dia dezasseis do mês de Junho de dois mil e dezassete, realizou-se na sala dos Atos do Paço Episcopal de 

Santarém, gentilmente cedida para o efeito, o Conselho Regional da Região de Santarém, do Corpo Nacional de Escutas, com a seguinte 

ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Um – Apresentação do Cenáculo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dois – Sede Regional: progresso do projeto e orçamento;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

Um - Apresentação, de propostas de candidaturas para a Mesa do Conselho Regional e início da sua votação;-------------------------------------------- 

Dois - Apresentação, de propostas de candidatura para Presidente da Comissão Eleitoral Regional e início da sua votação;--------------------------- 

Três – Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas de 2016 (inclui Relatório e Contas da actividade Para Além do Sol);-------------- 

Quatro – Apresentação e divulgação da actividade Vive, Serve e Progride.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DEPOIS DA ORDEM DO DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Um - Entrega de Diplomas da Formação: CCF, CAR, CDF e PIF e distinções----------------------------------------------------------------------------------------- 

Às oito horas e trinta e cinco minutos o Presidente da Mesa do Conselho Regional, abriu a sessão, verificando que não se encontrava a maioria 

dos membros do Conselho, pelo que declarou o seu encerramento, deixando para segunda convocatória para as nove horas.------------------------ 

O conselho foi iniciado às nove horas e quinze minutos com uma breve leitura reflexiva e oração, estando presentes sessenta e quatro 

dirigentes, três noviços a dirigente e doze caminheiros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a ata do Conselho Regional anterior, e visto que houve pedido pontual de retificação da mesma, foi submetida a votação, tendo obtido 

zero votos contra, cinquenta e um votos a favor e 3 abstenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entrado no período antes da ordem dia, a equipa do Cenáculo Regional procedeu à apresentação do último Cenáculo realizado entre dez e 

doze de março último sob o tema “Chegou a hora de fazeres de ti o ingrediente secreto”. Foi apresentada a equipa do décimo quarto ciclo do 

Cenáculo a realizar em dois mil e dezoito. A equipa projeto é constituída pelos caminheiros: Filipe Ferreira (Agrupamento cinquenta e dois de 

Santarém), Joana Alves (Agrupamento mil cento e vinte de Cartaxo), José Mogas (Agrupamento mil cento e trinta e nove de Golegã) e Maria 

Inês Alves (Agrupamento mil cento e vinte de Cartaxo).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida a Chefe Regional, Lurdes Gameiro, dez o ponto de situação sobre o projeto da Sede Regional, orçamento e registos contratuais 

com a Diocese de Santarém. O dirigente Paulo Francisco mencionou que o protocolo a ser estabelecido com a Diocese deveria ser inicialmente 

apresentado ao Conselho Regional, e após aprovação deste é que poderia ser assinado. Também efetuou um abreve resenha histórica sobre a 

sede regional e se existia outras possibilidades em aberto para além desta. Aproveitou para mencionar a sua opinião sobre a divulgação de 

notícias e atividades nas redes sociais, chamando a atenção que existem noticias desatualizadas na página do Facebook e outras bem como 

publicadas em jornais ou revistas que podem denegrir a imagem dos Escuteiros. A Chefe Regional, Lurdes Gameiro, informou que o contrato a 

celebrar com a Diocese de Santarém para a cedência do espaço da sede regional nunca será inferior a setenta anos e que o dirigente Ricardo 

Fonseca (Agrupamento novecentos e quarenta e um de Asseiceira) é que está a tratar das questões contratuais e burocráticas.--------------------- 

Entrando no período da ordem do dia, o Presidente da Mesa do Conselho Regional, Luis Pedro, apresentou as listas que previamente 

endereçaram a sua disponibilidade para a Mesa do Conselho Regional e para a Comissão Eleitoral Regional. Convidou os proponentes a 

apresentarem-se, chamando inicialmente para a Mesa do Conselho os dirigentes Diana Cardoso (Agrupamento sessenta e oito de Salvaterra 

de Magos), candidata a Presidente da Mesa dos Conselhos Regionais, Paulo Francisco (Agrupamento quarenta e quatro de Tomar) candidato 

a Vice-presidente, Jorge Félix e Joana Bastos (ambos do Agrupamento quinhentos e noventa e três de Riachos) como Secretários. Para a 

Comissão Eleitoral Regional a dirigente Elizabete Gameiro (Agrupamento quarenta e quatro de Tomar) para Presidente.------------------------------- 

Ás dez horas e dez minutos o Presidente da Mesa procedeu a um intervalo de trinta minutos, para que os Conselheiros pudessem exercer o 

seu direito de voto para os órgãos atrás mencionados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomeçou o Conselho Regional às dez horas e quarenta minutos, com a contagem de votos e respetivo anuncio ao Conselho. Assim para a 

Mesa do Conselho Regional houve sessenta votos sim, oito votos não e onze votos em branco. Para a Comissão Eleitoral Regional houve 

setenta e quatro votos sim, zero votos não e cinco votos em branco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguinte a ordem de trabalhos, deveria ser apresentado o Relatório e Contas de dois mil e dezasseis, mas a Junta Regional através da entrega 

na mesa de um pedido de retirada deste assunto da ordem de trabalhos, justificando com a tardia entrega dos documentos aos Conselho Fiscal 

e Jurisdicional Regional e aos Conselheiros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetido este pedido a votação, obteve dez votos contra, cinquenta e cinco votos a favor e catorze abstenções. Foi retirado o assunto da 

ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
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O Dirigente Paulo Francisco (Agrupamento quarenta e quatro de Tomar), pediu o uso da palavra e mencionou que as contas deveriam ter sido 

apresentadas até ao dia trinta e um de março último. Que se aceita a razão para que o Conselho Fiscal não efetue o parecer e que todos temos 

de cumprir com o estipulado regulamentarmente. A Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, Paula Véstias, informou que o 

Conselho Fiscal não teve tempo suficiente para analisar devidamente o documento e assim proferir o seu parecer estruturado, pelo que sugeriu 

o adiamento da sua apresentação, discussão e votação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se os trabalhos com a apresentação do Vive, Serve e Progride, onde o Caminheiro Filipe Ferreira (Agrupamento cinquenta e dois de 

Santarém) apresentou uma proposta à Mesa do Conselho, com o agendamento desta atividade para os dias vinte e sete, vinte e oito e vinte e 

nove de Outubro do corrente ano. A justificação dada prende-se com os contactos e pedidos que a equipa tem de oficializar para organizar esta 

atividade.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Dirigente Luis Ferreira (Agrupamento cinquenta e dos de Santarém) solicitou que a equipa de animação esclarecesse sobre a data. A 

Dirigente Diana Cardoso (Agrupamento sessenta e oito de Salvaterra de Magos) solicitou esclarecimento sobre o local previsto (Salvaterra de 

Magos) pois não sabia de nenhuma informação sobre o mesmo. O Dirigente Pedro Vinagre (Agrupamento quatrocentos e quatro de Almeirim) 

questionou sobre a data. A Chefe Regional, Lurdes Gameiro pediu para que se clarificasse a proposta apresentada.------------------------------------- 

O Caminheiro Filipe Ferreira (Agrupamento cinquenta e dois de Santarém) informou que toda a organização da actividade e em especial a 

questão do local ainda não foi oficializada pois estavam pendentes da aprovação desta data para poder estruturar e começarem a enviar 

informação. O Presidente da Mesa do Conselho, Luis Pedro, informou que alertou o Caminheiro Filipe Ferreira (Agrupamento cinquenta e dois 

de Santarém) para a questão de se estar a aprovar uma data e actividade para o próximo ano escutista em que ainda se vai realizar eleições 

para a equipa da Junta Regional e implicações que isso pode trazer na construção do plano de atividades de quem vier a ser eleito.---------------- 

Foi submetido a votação a proposta, sendo que recebeu aprovação com quatro votos contra, quarenta votos a favor e trinta e duas abstenções. 

Passando para o período depois da ordem do dia, houve lugar à entrega pela Junta Regional de diplomas sobre a formação CCF, CAR, CDF e 

PIF, bem como de distinções. Também foi apresentado os vencedores do Fundo Método do Projeto, atribuído ao Agrupamento quatrocentos e 

quatro de Almeirim e Clã do Agrupamento cinquenta e dois de Santarém.----------------------------------------------------------------------------------------------  

Para finalizar, foram chamados os membros eleitos para a Mesa do Conselho Regional, os quais tomaram imediatamente posse e fizeram um 

pedido de oscultação sobre os Conselhos Regionais através de inquérito. Mais prestaram diversas informações sobre a data do próximo 

Conselho Regional, visto ainda irem decorrer eleições regionais antes da sua realização.------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi declarado encerrado este Conselho às treze horas e dez minutos, do qual para que conste, se lavrou a 

presente ata, que será assinada por nós que o secretariamos e pelo presidente da mesa que o presidiu.----------------------------------------------------- 

 

 
___________________________________ 

Luís Miguel Carvalho Pedro 

Presidente da Mesa do Conselho Regional 

 

 

___________________________________ 
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Vice-Presidente da Mesa do Conselho Regional 
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Margarida Isabel Conde Borralho 

Secretária da Mesa do Conselho Regional 

 

 

mailto:mcr.santarem@escutismo.pt

