
 

Ata do Conselho de Núcleo do Oeste 

Data: 24 de Novembro de 2017 

Local: Auditório Municipal do Bombarral 

Aos 24 dias do mês de Novembro de 2017, no Auditório Municipal do Bombarral, 

reuniu o Conselho de Núcleo do Oeste da Região de Lisboa do Corpo Nacional de 

Escutas, em sessão ordinária, conforme convocatória do dia 14 de Novembro de 2017. 

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Mesa do Conselho de Núcleo, Paulo 

Ribeiro, que verificou a inexistência de quórum pelas 21h00, tendo-se dado início ao 

Conselho pelas 21h30, em segunda convocatória, segundo os termos regimentares. 

Da Ordem de Trabalhos constaram os seguintes pontos: 

1. 1 Período antes da ordem do dia 

2. Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento relativo ao ano 

de 2018. 

3. Outros assuntos de interesse do C.N.E. na área do Núcleo do Oeste. 

 

O Conselho de Núcleo teve início com uma oração presidida pelo Assistente de Núcleo, 

Pe. Fernando Escola. 

Deu início ao Conselho de Núcleo o Presidente da Mesa. Depois das boas vindas a todos 

os conselheiros, passou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Bombarral, 

Ricardo Fernandes, que estando presente não quis deixar de agradecer a presença de todos 

no Conselho do Bombarral, e enalteceu a forma como o escutismo tem sido fundamental 

no crescimento dos jovens bombarralenses ao longo dos últimos 40 anos. 

No período antes da ordem do dia, o Presidente da Mesa deu a palavra à Equipa Projecto 

do Cenáculo do Oeste que solicitou a palavra para se apresentar perante o Conselho de 

Núcleo. Após se terem apresentado como Equipa responsável que vai realizar o próximo 

Cenáculo, a equipa projecto apresentou de forma breve um pouco do imaginário e deixou 

uma mensagem ao Conselho sobre a Equipa e o projecto que a suporta. 

Ainda no período antes da Ordem do dia, a Mesa apresentou uma proposta de 

congratulação pela nomeação de D. José Traquina como Bispo de Santarém, pelo Papa 

Francisco, que foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. 

Tomou a palavra o Chefe Pedro Santos, do Agrupamento 1066 de Ribamar. Apresentou 

como preocupante o facto de, no Núcleo do Oeste, a abstenção nas eleições nos últimos 

cinco atos eleitorais tem estado a subir. Nas últimas eleições foram votar menos dirigentes 

que o número de caminheiros do Oeste. A abstenção é preocupante, há muitos 



agrupamentos que não votam, mesmo havendo a possibilidade de se votar por 

correspondência, e esta é uma questão demasiado importante para ser posta de lado. 

Devemos, enquanto dirigentes, dar exemplo de cidadania e não damos. 

O Chefe Paulo Ribeiro acrescentou que deveriam os Chefes de Agrupamento dinamizar 

a participação em eleições e que no próximo acto eleitoral esperava que não fossem 

repetidos os números que se têm mostrado muito negativos. O direito de voto é um direito 

que deve ser exercido, é fundamental para o regular funcionamento das instituições. 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa deu início ao período da ordem do 

dia, passando à apresentação do primeiro ponto: apresentação, discussão e apresentação 

do Plano e orçamento de 2018. Tomou a palavra o Chefe de Núcleo, Chefe Carlos 

Pacheco, que apresentou o Plano de Actividades e o Plano de Acção da Junta de Núcleo 

para o ano de 2018, assim como o Orçamento para o ano 2018. 

Após apresentado o Plano e Orçamento para 2018, o Presidente da Mesa abriu o período 

de inscrições para as intervenções de discussão deste ponto dam Ordem de Trabalhos. 

O Chefe Bruno Policarpo, do Agrupamento 647 de S. Mamede da Ventosa, questionou 

se foi lapso da Junta ou opção não haver Caminho de Emaús em 2018, uma vez que é 

uma actividade de referência da IV Secção. O Presidente da Mesa, Paulo Ribeiro, indicou 

que se fariam mais questões e depois a Junta de Núcleo do Oeste iria responder de uma 

só vez de forma a se poder agilizar melhor os trabalhos do Conselho. Iniciou a sua 

intervenção o Chefe Pedro Santos, do Agrupamento 1066 de Ribamar, que após ter dado 

os parabéns à nova equipa da Junta de Núcleo, acrescentou que quanto às actividades 

pedagógicas apenas vão ser realizadas o Dia de Núcleo, os EGO’s e o S. Paulo, no entanto 

é apresentado um orçamento de 6850€, considerando que será importante explicar onde 

se vai gastar o dinheiro. O Chefe Nunoel Faustino, do Agrupamento 909 Alfeizerão, que 

colocou várias questões, gostaria de saber pormenores acerca da composição do Conselho 

Consultivo de Núcleo, questionou que no Plano está escrito que vão ser criadas quatro 

equipas pedagógicas, mas no orçamento aparece apenas como uma Secretaria Pedagógica 

sem qualquer referência a Equipas das várias Secções. Está prevista a criação de Conselho 

de Guias de Núcleo, no entanto não há datas definidas. Há a realçar que se está a apostar 

no Dia de Núcleo, mas estamos a esquecer as secções, ouviu muitas vezes esta equipa 

falar da importância da criação do espírito oestino, que deveria começar logo desde lobito, 

explorador, pioneiro e caminheiro, neste momento não existem nenhumas actividades que 

marcam a nossa vida de Núcleo, todas as actividades de referência foram eliminadas. 

Ainda sobre a formação de Adultos, está apenas marcado o Indaba, tendo perguntado se 

vão existir mais momentos formativos, se já há datas previstas ou não. Ainda uma questão 

para o Centro Escutista, que deveriam possibilitar mais cursos de monitores, só houve um 

que se mostra insuficiente, tendo perguntado se estão previstos mais cursos e em que 

moldes. Havendo mais monitores credenciados, seria sempre uma mais-valia para o CEO 

e para a oferta que se pretende dar e obter. Sobre a Secretaria de Gestão perguntou se está 

prevista uma formação SIIE, se vai ser ‘on-line’ ou presencial e será para quando? Está 

previsto para o Indaba? Relativamente à comparticipação financeira dos EGO’s, está 



prevista? Mas nas actividades do Programa Educativo não está, pelo que gostaria de ver 

esclarecida essa questão. 

Passou o Presidente da Mesa a palavra à Junta de Núcleo para responder às questões já 

colocadas. Pela Junta de Núcleo do Oeste tomou a palavra a Secretária Pedagógica Cátia 

Zeferino, que começou por explicar que relativamente às actividades pedagógicas das 

secções do Núcleo para que as que possam ser sólidas e não de consumo, não quer que 

que existam só por existir. Este é um ano em que estamos a avaliar o que realmente é 

necessário, o que é que os Agrupamentos precisam, porque não é objectivo da Junta de 

Núcleo do Oeste se substituir ao papel dos Agrupamentos. Este é um ano em que vamos 

caminhar mais devagar para podermos também ter aqui passos assertivos neste caminho, 

o que não impede que os caminheiros, uma vez que têm assento neste Conselho, possam 

propor uma actividade para o Caminho de Emaús. Relativamente à divisão do orçamento 

pelas diferentes equipas não está feito porque, primeiro, as equipas ainda não existem, 

pelo que nos fez sentido que só havendo uma secretaria todo o orçamentado estivesse 

afecto a apenas a uma secretaria, apesar de estar dividido pelas diversas actividades 

contempladas no plano. Para o Conselho de Guias de Núcleo, as datas ainda não estão 

marcadas porque ainda estamos a iniciar o trabalho, que foi feito agora no EGO, e que 

lentamente vão surgir para que possamos preparar melhor as actividades do próximo ano. 

Ou seja, em conjunto com os nossos guias, vermos que tipo de actividades vamos ter no 

próximo ano. O ano escutista já começou com a primeira sessão do EGO e vai continuar 

com a segunda sessão, e com o Dia de Núcleo. Relativamente à comparticipação do EGO, 

não está explicita porque se a actividade custar 20€ e a Junta de Núcleo comparticipa com 

10€, então a actividade apenas custa 10€, não havendo lugar à comparticipação. É 

reduzido o custo da actividade. Continuou na resposta o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, 

que esclareceu a composição do Conselho Consultivo. Em relação às datas de formação, 

não estão marcadas porque aquilo que se vai fazer é um plano de formação do Núcleo, 

em que se vai auscultar os Agrupamentos para saber aquilo que realmente é importante 

para os mesmos, em relação a conteúdos e datas apropriadas para a realização das mesmas 

acções. 

Tomou a palavra a Secretária para a Gestão Cristina Tavares, que explicou como estão 

divididos os valores referentes à Secretaria Pedagógica, dos 6850€, são 3000€ para o 

EGO, no S. Paulo o valor é de 450€, para o dia de Núcleo está previsto 3000€, e para o 

JOTA-JOTI o valor de 400€. 

O Presidente da Mesa questionou se havia mais algumas inscrições para intervenções na 

discussão do Plano e Orçamento. Pediu a palavra o Chefe Pedro Santos, do 1066 de 

Ribamar, questionando que se o JOTA-JOTI é uma actividade prevista e preparada pelo 

Departamento de Protecção Civil e Segurança, como é que entra no Orçamento da 

Secretaria Pedagógica. Esclareceu o Chefe de Núcleo que o JOTA-JOTI vai passar a ter 

uma componente pedagógica, e que passe a ser uma actividade com orientação 

pedagógica. O Chefe Bruno Policarpo. do 647 de S. Mamede da Ventosa, disse entender 

que deve haver Caminho de Emaús, pelo que questionou se deverá fazer uma proposta à 

Mesa do Conselho ou os caminheiros podem-no fazer no Cenáculo? Respondeu o Chefe 



de Núcleo que apenas foi explicado porque não está previsto no Plano, no entanto está a 

Junta de Núcleo aberta a propostas vindas dos Conselheiros. Se os caminheiros o 

entenderem, poderão decidir a proposta no Cenáculo, e no próximo Conselho de Núcleo 

apresentar a proposta a Conselho para ser votada e assim o faremos. 

O Presidente da Mesa deu a palavra ao Chefe Rafael Matos, do Agrupamento 648 

Campelos, que deu os parabéns à Junta de Núcleo do Oeste pelo Plano apresentado, que 

mostra que estamos a sair da roda de actividades em que estávamos, a comprovar isso 

mesmo a primeira sessão do EGO que foi feita de forma diferente e que pelo presenciado 

foi muito bom. E também pelo facto de estarem a pegar no ForFé e a dinamizar o mesmo 

não deixando cair uma actividade muito importante para os nossos Agrupamentos na sua 

caminhada. Relativamente ao Dia de Núcleo, vai ser por proposta dos Agrupamentos? Há 

datas para os prazos de entrega de candidaturas? Deveriam ser informados os 

Agrupamentos de como tudo se vai passar. 

Tomou a palavra o Chefe Nuno Trindade, do Agrupamento 1007 de Alguber, que 

começou por referir que o ForFé não tem sido um sucesso por causa de datas. O ForFé 

não é uma actividade de massas, em alguns estiveram apenas 15 pessoas e cumpriu os 

objectivos propostos. O ForFé, se é para ser revitalizado tem de estar num Plano, tem de 

ter data definida e local definido, e tem de se apostar no ForFé. Para Novembro não é 

uma boa solução, com Conselho Regional, EGO’s, com os Agrupamentos a preparar as 

actividades de Natal, não é seguramente a melhor data. Revitalizar o Forfé é dinamizar, 

é aparecerem as inscrições a tempo e horas, é colocar um preço acessível, fazer no CEO, 

convidar todos os assistentes a estarem presentes, e atempadamente criar um ambiente 

mais propício à participação dos Dirigentes, sabendo nós que a parte espiritual é a mais 

complicada. Relativamente ao Orçamento apresentado, questiona o valor de 3000€ 

apresentado na Rubrica de Segurança, pede que seja esclarecido sobre esse valor. Tal 

como caiu a comparticipação da Junta de Núcleo do Oeste no valor dos EGO’s, deveria 

acontecer o mesmo para a Formação de Recursos Adultos. Porque efectivamente a 

Formação nunca foi comparticipada em nada, uma vez que os valores a receber da Junta 

Regional pela Junta de Núcleo do Oeste, são referentes a custos com a formação. Os 

Agrupamentos pagam directamente à Junta Regional a formação, e se existe uma 

comparticipação da Junta de Núcleo do Oeste, deve esta devolver aos Agrupamentos o 

valor da comparticipação de 20% que está presente nos Planos e orçamentos. Deve a junta 

de Núcleo retirar deste Plano a comparticipação para a formação, ou a manter deve pagar 

os valores orçamentados aos Agrupamentos. A opção é da Junta de Núcleo do Oeste. 

Recordo que quando fui Secretário para a Gestão do Núcleo do Oeste, fui alertado que 

nos Planos e Orçamentos e nos Relatórios e Contas, não devem constar rubricas “Geral”, 

ou “Diversos, ou outras similares, se realmente queremos fazer uma gestão transparente 

tudo o que foi despesa e receita deve constar de forma esclarecida no mesmo.  

Tomou a palavra o Chefe Paulo Ribeiro, do Agrupamento 516 Bombarral, questionando 

se pretende a Junta de Núcleo do Oeste que o Fundo Social do Oeste possa contemplar 

como requisito o apoio a escuteiros com dificuldades financeiras em actividades 

regionais, como é exemplo o ACAREG a ocorrer em 2018, ou mesmo em ACANAC’s, 



tendo em conta de que são actividades marcantes, e que pelo seu custo pode ser inibidor 

na participação de alguns dos nossos jovens. Relativamente ao Centro Escutista do Oeste, 

há uma verba disponível para o Chefe Residente, pelo que perguntou se vai haver 

mudanças ou alterações relativamente ao que existe no momento. Em relação ao 

programa educativo, questionou se a Junta de Núcleo está a ponderar criar uma insígnia 

à semelhança do que já existe noutros centros escutistas nacionais e internacionais. Sobre 

a expansão do Centro Escutista, estão definidos 20000€ para essa expansão no Plano e 

Orçamento, pelo que questionou se vai avançar. Quanto a novas infraestruturas no CEO 

perguntou se vão avançar e se serão em madeira, com o objectivo de aumentar a 

capacidade do CEO para receber os percursos formativos do CNE. Em relação ao Dia de 

Núcleo, como é que vai decorrer todo o processo de preparação do mesmo? Para quando 

a criação dos Departamentos Pedagógicos de Núcleo? E como vão ser constituídas as 

equipas, respeitando uma representatividade regional do Núcleo? Apresentou a sugestão, 

para o orçamento da Secretaria Pedagógica, a divisão dos valores pelas diversas 

actividades, o que não acontece neste documento, onde deve constar o que é que cada 

Departamento pode gastar em cada actividade. 

Tomou da palavra a Caminheira da Beatriz Carriço, 1183 Milharado, que gostaria de 

saber se os caminheiros quiserem realizar o Caminho de Emaús, terão de ser eles a propor 

e a realizar o mesmo, ou se é a Junta de Núcleo do Oeste a preparar e a realizar? 

Depois de terminadas as intervenções, tomou a palavra pela Junta de Núcleo do Oeste 

para responder às perguntas, o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco. Relativamente à 

comparticipação da formação para os Agrupamentos, o dinheiro já se encontra disponível 

para transferência, só não foi realizada devido ao facto de estarmos a realizar a passagem 

de pastas entre as duas equipas de Junta de Núcleo. Assim que nos for possível, serão 

feitos os pagamentos aos Agrupamentos. Relativamente ao ForFé, efectivamente 

acolhemos a sugestão do Chefe Nuno Trindade, o ForFé não é uma actividade de massas, 

apesar de tudo, gostaríamos de perceber se funciona ou não, o ForFé já esteve marcado 

para a Quaresma algumas vezes e depois, por fraca adesão, teve de ser desmarcado. No 

que diz respeito ao Dia de Núcleo, vai ser criado um caderno de encargos onde se vai 

explicar todos os requisitos necessários para a realização da actividade, e depois de 

enviado esse mesmo documento aos Agrupamentos vamos aguardar pelas participações 

que desejamos que sejam muitas, para que a escolha seja uma vantagem para o Núcleo. 

No que à expansão e ampliação do Centro Escutista diz respeito, há sempre uma verba 

cativa no orçamento para ampliação do Centro, se houver a oportunidade de adquirir mais 

uma parcela de terreno de forma a poder expandir o Centro, a Junta de Núcleo vai agarrar 

a oportunidade se esta se enquadrar dentro do valor orçamentado, se ultrapassar será 

consultado o Conselho para que possa autorizar a utilização da verba apresentada. Ainda 

em relação ao Centro Escutista e à sua oferta pedagógica, é uma das grandes apostas para 

este ano, estamos a perceber qual a possibilidade em que devemos apostar, a insígnia 

parece uma boa opção, mas temos de perceber como podemos implementar e de que 

forma pode funcionar. Em relação ao Chefe Residente no CEO é para manter, neste 

momento é o Chefe João de Deus. Se continuar a haver interesse de ambas as partes, 



haverá continuação. Vamos analisar a situação, e depois de colocada ao Conselho 

Consultivo, e se for pertinente, poderemos tomar outra opção. Mas de momento é para 

manter. Relativamente ao Fundo Social, no seu regulamento já previa que o mesmo 

pudesse financiar actividades fora do Núcleo. O Regulamento do Fundo Social foi 

aprovado em Conselho de Núcleo, e para se fazer alguma alteração terá de ser proposta 

em Conselho, vamos fazer uma avaliação do funcionamento do Fundo Social, e qualquer 

alteração que surja será apresentada em Conselho, que toma a decisão de aceitar as 

alterações ou não. Relativamente às infraestruturas a serem colocadas e edificadas no 

Centro Escutista, dependem da aquisição de uma nova parcela e o respeito pela quantia 

apresentada em Orçamento, qualquer desvio a este valor será solicitado ao Conselho que 

aprove a mesma alteração orçamental. Ainda em relação à segurança do Centro Escutista, 

não existe ainda uma acção concreta, mas devido aos acontecimentos de Outubro de 2017, 

com os fogos, vamos tentar construir um plano de acção para melhorar a segurança 

através de seguros.  

Para responder à questão da criação de departamentos pedagógicos, tomou a palavra a 

Secretária Pedagógica Cátia Zeferino que sublinhou que o objectivo é que sejam criados 

os Departamentos pedagógicos por secção, só não aconteceu ainda porque não houve 

tempo suficiente desde a tomada de posse até ao Conselho, e que estas equipas possam 

ter uma amostragem do que é a vida do Núcleo, sendo compostas por vários 

Agrupamentos. Mas serão criadas as equipas até Janeiro de 2018. Ainda sobre o Caminho 

de Emaús, podem os Caminheiros e Companheiros apresentar uma proposta, e 

contaremos, caso seja aprovada, com a presença na preparação da mesma actividade, que 

não irão preparar sozinhos, mas irão estar em todos os processos da preparação da mesma. 

Terminadas as inscrições para o Período da Ordem do dia, tomou da palavra o Chefe 

Victor Barreiros, do Agrupamento 735 de Valado de Frades, no que ao Caminho de 

Emaús diz respeito, o que se pergunta é porque é que a deixaram cair, qual foi o critério 

para que fosse tomada a decisão de não realizar o Caminho de Emaús. Em resposta pela 

Junta de Núcleo, tomou da palavra a Secretária Pedagógica Cátia Zeferino, que respondeu 

que a razão de retirar todas as actividades foi devido ao facto de se pretender perceber 

quais as reais necessidades do Núcleo no que a actividades diz respeito. Daí reforçar mais 

uma vez que se a actividade for pretendida no Núcleo, pode ser proposta já em Conselho 

e aprovada de imediato. 

O Presidente da Mesa, após terminadas as intervenções, colocou a votação o documento 

apresentado pela Junta de Núcleo do Oeste, o Plano e Orçamento, que foi aprovado com 

12 votos contra, 13 abstenções e 70 a favor, sendo aprovado por maioria dos 95 

Conselheiros presentes.  

O Presidente da Mesa informou os Conselheiros que deu entrada na Mesa uma proposta 

de alteração da data da actividade do S. Paulo, que leu aos Conselheiros. Após a 

aprovação da admissão da mesma pelo Conselho, por unanimidade, esta foi apresentada 

pela Secretária Pedagógica Cátia Zeferino, que referiu que era apenas uma alteração do 

dia de início e de fim, pois o fim-de-semana seria o mesmo, começando na sexta-feira e 



terminando no sábado. Sujeita a votação pelo Conselho, foi a proposta aprovada por 

unanimidade. 

Deu-se início ao período depois da ordem do dia. O Presidente da Mesa do Conselho 

aproveitou este momento para agradecer a presença do Secretário de Gestão da Junta 

Regional, Chefe João Esteves, que se deslocou ao Bombarral para participar no Conselho 

do Núcleo do Oeste em representação da Junta Regional de Lisboa. Usou da palavra o 

Chefe João Esteves que agradeceu mais uma vez a forma como foi recebido no Oeste, 

deu os parabéns à nova equipa de Núcleo e aproveitou também para reforçar a 

preocupação que existe na exagerada abstenção em eleições. A não participação em actos 

eleitorais deve ser uma preocupação constante e um objectivo a combater. Relembrou que 

em 2018 vai-se realizar o ACAREG, onde se pretende ter a presença dos 32 

Agrupamentos da Região de Lisboa, e que em Abril vão-se realizar as eleições para a 

nova equipa Regional, onde o Núcleo do Oeste pode e deve dar o exemplo de participação 

e cidadania, invertendo esta tendência da abstenção demasiado alta. Alertou para a 

circular que saiu da Junta Central sobre os Registos Criminais, onde se espera que na 

Região de Lisboa não surja nenhum problema com algum animador em relação à entrega 

deste documento oficial. A entrega dos mesmos pode ser feita por mail, necessitando 

apenas a Junta Regional os códigos para poderem confirmar a entrega dos mesmos. 

Tomou a palavra o Chefe Victor Barreiros, do 735 Valado dos Frades, que questionou 

acerca cobertura do seguro escutista. O seguro escutista só cobre os danos pessoais e 

médicos, não cobre indemnizações pelo período em que a pessoa ficou impedida de 

trabalhar. A questão é mais de alertar e tentar perceber como se pode solucionar a 

situação, porque eventualmente o seguro escutista poderia ser mais caro, mas ter outras 

coberturas mais apelativas e que servissem o Dirigente que muito dá do seu tempo. 

O Presidente da Mesa realçou o referido pelo Chefe Victor Barreiros, dizendo que 

efectivamente este é um assunto que nos preocupa a todos. 

Tomou a palavra para uma intervenção a Chefe Susana Jorge, do 379 de A-dos-Cunhados, 

ainda sobre a situação do seguro escutista, acrescentou que os Dirigentes sentem que não 

estão bem informados, não sabem a franquia que temos de pagar, todas as informações 

que pretendemos fomos buscar à página oficial do CNE mas não é claro. Após contactar 

a seguradora, estão há um mês a aguardar pela resposta em relação à franquia a pagar em 

caso de sinistro. E suger que deveria haver nas formações de recursos adultos uma 

formação sobre seguros. Em relação aos aspirantes, há a possibilidade de fazer um seguro 

por 2,5€, mas esta informação não chega aos Agrupamentos. 

Foi dada a palavra à Secretária Pedagógica Cátia Zeferino, que referiu que como nem 

todos os animadores levantaram o material pedagógico do EGO no final da primeira 

sessão, este encontra-se disponível depois do Conselho para levantamento. 

Tomou a palavra o Chefe de Núcleo Carlos Pacheco, que abordou dois assuntos que 

entende serem importantes. O assunto do Dia de Núcleo, que já foi suficientemente 

esclarecido durante a discussão do Plano e Orçamento. O outro assunto é relacionado com 



a dinamização de diversas dinâmicas, pediu que cada Agrupamento fosse buscar uma 

vela, para que possa participar em várias dinâmicas da Luz, e no próximo dia 9 de Junho 

todos possamos levar as nossas velas, e aí possamos todos nos unirmos em redor da 

mesma Luz. Aos agrupamentos que não estiverem presentes, serão entregues 

posteriormente as respectivas velas. 

Após o agradecimento pela presença de todos no Bombarral, o Chefe Paulo Ribeiro, na 

qualidade de Chefe de Agrupamento do 516 do Bombarral, agradeceu a disponibilidade 

da Junta de Núcleo de Oeste pela presença e demais conselheiros, pelo como à Junta 

Regional de Lisboa, e convidou os presentes a participar num momento de convívio no 

salão contíguo ao Conselho, para partilha de um pequeno ‘coffee-break’.  

Ainda antes de encerrar o Conselho, o Presidente da Mesa lamentou a ausência da Junta 

de Núcleo no último Conselho Regional, onde inclusivamente o Oeste foi falado. E como 

somos o maior Núcleo da Região, devemos estar representados pelo maior número 

possível de conselheiros. O Chefe de Núcleo respondeu que foi informada a Presidente 

da Mesa do Conselho Regional atempadamente, e a ausência deveu-se ao facto de que o 

Conselho Regional ter sido marcado para o dia em que o Núcleo do Oeste já tinha no seu 

Plano uma actividade onde estavam envolvidas cerca de 450 pessoas, e assim foi 

justificada a ausência.  

Após a oração final, proferida pelo Assistente de Núcleo, Padre Fernando Escola, o 

Presidente da Mesa, Paulo Ribeiro, deu por encerrado o Conselho de Núcleo do Oeste. 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa presentes.  

Chefe Paulo Ribeiro – Presidente da Mesa  

 

Chefe Nuno Trindade – Vice-Presidente da Mesa  

 

Chefe Rosário Cipriano – 1º Secretário da Mesa  

 

Chefe Dóris Santos – em substituição da 2ª Secretária da Mesa 

 

 


