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ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS
Mesa do Conselho Regional de BRAGA
ACTA NÚMERO 02/10
......... Aos vinte de Novembro de dois mil e dez, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu no Salão da Junta
de Freguesia de Nogueiró, em Braga, o Conselho Regional Plenário de Braga, do Corpo Nacional de Escutas,
com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------......... Ponto UM – Abertura e Oração; ------------------------------------------------------------------------------------------------......... Ponto DOIS – Período antes da Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------------......... Ponto TRES – Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de
dois mil e onze;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......... Ponto QUATRO – Período Pós Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------------......... Ponto CINCO – Oração e Encerramento. -----------------------------------------------------------------------------------......... Registou-se a presença de oitenta e nove conselheiros. ----------------------------------------------------------------......... O Presidente da Mesa, José Manuel Antunes (PMCR) – Abriu este Conselho Regional Plenário, com as
habituais saudações de boas vindas a todos os Conselheiros, especialmente ao novo Assistente Regional, Pe.
João Paulo, dando-lhe de seguida a palavra, para o cântico e oração inicial. ----------------------------------------------......... De seguida o Secretário da Mesa, Jorge Silva, procedeu à leitura da Convocatória do Conselho. ----------……… Colocadas à votação, as actas anteriores, dos últimos dois conselhos regionais, foram aprovadas, com
apenas duas abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Atendendo à ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa propôs que a acta do Conselho anterior, fosse
votada no próximo Conselho, tendo sido votado por unanimidade a proposta apresentada.---------------------------......... No ponto DOIS – Usaram da palavra os conselheiros: ------------------------------------------------------------------…… Armando Marques (Cego do Maio) – Manifestou a sua alegria pela realização do acampamento regional
(ACAREG), em S. Pedro de Rates, e gratidão à Junta Regional, que acreditou no núcleo, e aos seus
companheiros pelo trabalho realizado. -----------------------------------------------------------------------------------------------……… Ivo Faria (CR) – Fez a apresentação das conclusões do estudo Geração 2C. -----------------------------------……… No ponto TRÊS – Para a Apreciação, Discussão e Votação do Plano de Actividades e Orçamento para
o ano de dois mil e onze, começou por usar da palavra o Chefe Regional, Ivo Faria, que iniciou a intervenção
dizendo que até Outubro de 2011, serão realizadas novas eleições para a Junta Regional. Para 2011, o tema
base é o TESTEMUNHO e tem como lema – Onde nos leva a Palavra. Como pilares da Chefia Regional:
Patrulha2C, Desenvolvimento Regional; Unidade Geração2C, Fundo de Solidariedade Regional e as Relações
com a Junta Central. Relativamente à Assistência Regional, procurará realizar ciclo de encontros nos diferentes
núcleos, com temas relacionados com a animação da fé, e um encontro com todos os dirigentes com um ou
vários temas, tendo como primeiro assistente o nosso Bispo da Diocese. Com o ERPE/CREFA (Programa
Educativo/Formação de Adultos), deverá manter-se o dia oficial para a entrega de colares de contas e
certificados e abertura oficial de cursos (CIP, CAP e CAL), e pretendem criar equipas de trabalho voluntário de
melhoria do CEF (Fraião). Na ERIP (Internacional e Projectos), deverá fundir-se os dois festivais (Monsenhor
Américo e Escurtas) para se realizarem no mesmo dia e no mesmo local, estando já marcado realizar-se a 9 de
Abril, em Braga. O local da próxima ARAE (Abertura Regional), será em Vieira do Minho, e será a última
actividade da Patrulha Geração 2C). Organizar um EPI, em colaboração com a Junta Central, e apoiar o
contingente regional ao próximo jamboree mundial (Suécia), são também suas propostas. Com a ERACI
(Administração, Comunicação e Imagem), vão continuar a publicar o Notícias (Abril e Agosto) na versão de
jornal de parede. Para terminar, na ERGP (Gestão e Património), vão continuar a participar activamente na
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definição das políticas nacionais para os DMF’s, para além da criação de um Centro Escutista de Montanha
(CEM), bem como o arranjo da sala do Ferreiro, na Sede Regional, convertendo-a num museu de artigos
escutistas e a criação de um museu virtual. Relativamente às contas, nas despesas num total de cerca de
350.000,00 euros, para os censos vão cerca de 210.000,00 euros. Nas receitas, salienta-se a Campanha do
Calendário, os Censos e a Formação. ----------------------------------------------------------------------------------------------…… Armando Marques (Cego do Maio) – Levantou uma questão, relativamente a inscrições e pagamento dos
CAP’s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……. Ernesto Machado (N Guimarães) – Agradeceu pelo envio atempado do plano. Não encontraram acções
concretas do Fundo Sol & Dário. A representação dos Comités não existiu, e o CREPE virtual, deveria ser mais
afectivo. O Fiber será realizado em Guimarães, e o Dia Diocesano da Juventude, será realizado a 16 de Abril e
não a 7 de Maio. Os valores relativos à Apúlia, está pouco claro, bem como da Sec. Adultos. Relativamente ao
valor de 250,00 euros do estudo, questionou se o mesmo não está terminado. -------------------------------------------……. João Araújo (N. Braga) – Iniciou a sua intervenção dizendo que tinha duas preocupações e um desafio.
No plano não vê ainda nada concretizado relativamente ao Fundo Sol & Dário. Os escuteiros do núcleo,
recusam-se a ir ao Campo da Apúlia (merece reflexão saber as razões profundas). O salão nobre da Sede
Regional esta a degradar-se (Mons. Américo, merece outra atenção). Solicitou à Junta Regional, a cedência da
sala, caso não se interesse, prometendo dar-lhe a dignidade devida. -------------------------------------------------------……. Finda a intervenção dos conselheiros, e depois do PMCR, como Embaixador, do Fundo Sol & Dário, ter
dito que a proposta pedagógica, está a ser trabalhada, foi dada a palavra á Junta Regional, tendo começado
por intervir Joaquim Freitas, que começou por dizer que vão realizar os CAP’s sem muito tempo de espera. O
Curso de Tutores está a terminar e a Junta Central tem a realizar mais um. Vão apoiar o Enforma. ----------------…….. Ivo Faria (CR) – Relativamente ao Fundo Sol & Dário (de financeiro, parece limitado). Devem retomar a
actividade dos comités (reuniu poucas vezes com o Acareg). Efectivamente o Dia Diocesano da Juventude tem
a data errada. O CAR, deveria ser em vez do Tronquinhos. As despesas na Apúlia, são basicamente de Água e
Luz, e as de representação relativamente ao Staff para receber os escuteiros. O Salão Nobre merece a
atenção devida e o estudo vai gerar despesas de divulgação. -----------------------------------------------------------------......... Findo isto, foi colocado à votação o documento, o qual foi aprovado por três abstenções. -----------------......... No ponto QUATRO – Período Pós Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------……. Cerqueira (CFJR) – Despediu-se do Conselho, pois vai ter o desafio de novo cargo no Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, e agradeceu a confiança recebida. --------------------------------------------------------------------……. Ernesto Machado (N Guimarães) – Começou por dizer que apenas dois núcleos participaram na
discussão do plano e que o CFJR deveria ter dado o seu parecer. Informou que o núcleo de Guimarães, irá
realizar o ECO’s e a 30 de Abril, os Patronos. Para o Acanuc, a realizar em Agosto, podem participar
representações dos vários núcleos da região. O local (Penha), poderá servir até para a própria região. ---------……. Jacinto Rui (CFJR) – Informou que o Plano e Orçamento, não está sujeito (apenas o Relatório e Contas).
Só dois núcleos é que cumprem (Barcelos e Cego de Maio).
……. Valdemar Magalhães (N Famalicão) – Na reunião de manhã, apenas 8 núcleos estiveram presentes
(Guimarães, justificou a presença). O Pres. do CFJR, como dirigente do núcleo, tem acesso ao documento. --…….Ivo Faria (CR) – Fez o resumo das avaliações do Acareg e no final procedeu á entrega de louvores, e de
algumas medalhas de campo, cujos movimentos foram publicados em OSR. ----------------------------------------------
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……. José Manuel Antuness (PMCR) – Justificou as ausências do Vice Pres. da Mesa (Luís Barbosa), e da
Secretária da Mesa (Angelina Pinto), por motivos familiares e de saúde. ---------------------------------------------------......... Depois do cântico “Senhor Jesus…”, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos. ------------......... E para constar, foi lavrada a presente acta, que vai ser assinada pelo Presidente da Mesa do Conselho
Regional, e por mim que a secretariei. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa do Conselho Regional_____________________________________________________

O Secretário da Mesa do Conselho Regional:____________________________________________________

