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ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS
Mesa do Conselho Regional de BRAGA
ACTA NÚMERO 01/10
......... Aos vinte e quatro de Abril de dois mil e dez, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu no Campo Escola
de Fraião, 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 Relatório de Actividades e Contas 2009;----------------......... Ponto QUATRO – Período Pós Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------------......... Ponto CINCO – Oração e Encerramento. -----------------------------------------------------------------------------------......... Registou-se a presença de cinquenta e três 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, dando de seguida a palavra ao Pe. José Carlos,
Asistente Regional para o cântico (Herói e Santo, Nuno Imortal) e orações iniciais (Oração das Chaves e
Oração do Escuta). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......... De seguida o Vice-Presidente da Mesa, Luís Barbosa (Vice-PMCR) procedeu à leitura da Convocatória
do Conselho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… 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 – Período antes da Ordem do Dia, o PMCR, informou que estava aberto o processo
eleitoral para o CFJN, a eleger a 25 de Julho e apelou aos dirigentes para darem um testemunho de
participação cívica, votando.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… De seguida, também usaram da palavra os conselheiros: -------------------------------------------------------------......... Teresa Novais (Agr 702) – Convite e desafio a participar no 30º Aniversário do Agrupamento de Mesão
Frio - Guimarães, onde se tentará bater o recorde do Guiness, com o maior número de lenços unidos pelo nó
direito, no dia 16 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Ivo Faria (CR) – Fez a entrega de diplomas de participação aos agrupamentos que apresentaram
projectos, tendo sido finalistas: Exploradores de Brufe, Exploradores de Prado e Pioneiros de Longos, bem
como seleccionados: Alcateia de Longos, Exploradores de Pedome, Pioneiros da Matriz e Caminheiros das
Marinhas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------………. Armando Marques (Cego do Maio) – Informou que o Núcleo Cego do Maio está pronto para receber
todos os escuteiros da região de Braga, no Acareg de 4 a 8 de Agosto de 2010.-----------------------------------------……… No ponto TRÊS – Para a Apreciação, Discussão e Votação do Relatório e Contas de dois mil e nove,
começou por usar da palavra o Chefe Regional, Ivo Faria, que iniciou a intervenção falando do Conselho
Nacional Plenário Extraordinário e da eleição do chefe José Manuel Antunes, para presidente da CEN. Sobre o
estudo da Geração 2C, informou que a publicação encontra-se atrasada. Quanto ao fundo Sol & Dário, a
equipa de gestão foi constituída, mas ainda não foi possível reunir os embaixadores. Relativamente ao
Programa Educativo, a região esteve presente em três encontros nacionais e em 8 reuniões nos núcleos, e no
que respeita ao centro de actividade escutista da região, está ainda em curso. Na Educação e Formação de
Adultos, apenas falta homologar o CAL 2003, e realizou-se o Tronquinhos e o RSF. Realizaram-se também 3
CI’S, 6 CIP’S, 3 CAP’S e 1 CAL. Na Assistência regional os encontros nos núcleos, foi um projecto adiado. Na
Comunicação e Imagem, o SIIE teve uma subida para os 147 agrupamentos (109 em 2008). O Notícias

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

2/3

ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS
Mesa do Conselho Regional de BRAGA
passará a jornal de parede e seguirá para os agrupamentos. Para a implementação do Centro Escutista de
Montanha, já foi efectuada uma reunião inicial na Câmara Municipal de Vieira do Minho. Dos cerca de 50000
calendários pedidos, sobram sempre cerca de 12000. Financeiramente estamos melhor, pois tivemos um lucro
de 3.440,98 € (em 2008 tivemos um prejuízo de 20.635,22€). -----------------------------------------------------------------…….. PMCR – Relativamente ao fundo Sol & Dário, até Junho será marcada a primeira reunião de
embaixadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Matos (Núcleo de Braga) – Disse que não devemos dar um passo maior do que aquele que podemos
dar (cuidado na gestão, referindo que o trabalho tem sido excelente mas nos investimentos é preciso cuidado. ……. Miguel Araújo (N Guimarães) – Deu os parabéns pela acção desenvolvida e pelo RC. Nos Calendários a
campanha não foi bem gerida. Não compreende porque no Sol & Dário, aparece com despesas quando para
as acções realizadas, não precisam de fundos. Relativamente aos inquéritos, o resultado já vem fora de tempo.
A Feira da Palavra, não sabe porque não se realizou. Nos cursos, o processo é complicado, e deve haver rigor
nos procedimentos. A uniformização contabilística ainda não foi possível (as intenções são boas mas não se
concretizam). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……. Ernesto Machado (N Guimarães) – Deu os parabéns ao Mário Correia e ao Joaquim Freitas, pelo esforço
que deve ser reconhecido. Não compreende porque o jogo de motivação do Acareg, aparece com despesas.
Questionou as verbas de Outras Publicações e dos Cursos de Guias. ------------------------------------------------------……. Fernando (Vieira do Minho) – Questionou sobre onde estão as receitas dos Moches. --------------------------……. Finda a intervenção dos conselheiros, foi dada a palavra á Junta Regional, tendo começado por intervir o
chefe regional, Ivo Faria, que começou por dizer que os bónus dos calendários, ainda não foram recebidos e
que quando o preço dos calendários subiu para 2 euros, começaram a sobrar calendários. As despesas do Sol
& Dário, deve-se aos livros. Relativamente aos inquéritos, estes vão ser discutidos e depois divulgados. Os
Núcleos terão que remeter o dinheiro com as inscrições (Cursos de Formação). Os extractos vão ser enviados
(para já os centros de custo, são na base do Excel). O jogo de motivação do Acareg, foi substituído pelos
projectos. Quanto aos Moches (16000€) também ainda não foi nada recebido até à data. ----------------------------…….. Pe. José Carlos (AR) – O cancelamento da Feira da Palavra foi da própria diocese. No Acareg, quatro
assistentes de núcleo, prometeram estar presentes. ------------------------------------------------------------------------------…….. Mário Correia (JR Braga) – Agradeceu as palavras, mas sozinho não consegue fazer nada. ----------------……… Hugo Cunha (SRI) – Relativamente ao Jota/Joti, o encargo teve que ficar ao nosso cargo (apenas 500€
vieram da Junta Central). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Miguel Araújo (Núcleo de Guimarães) – Disse que a participação no esforço deveria ser partilhado com
a Junta Central (Calendários). Não são questões de pormenor, pois é preciso esclarecer para liquidar. -----------……. Ernesto (N Guimarães) – GAF não se realizou mas foi orçamentado. ------------------------------------------------…….. Vice-PMCR – Referiu que em Braga não se vende os calendários do CNE, mas os agrupamentos criam
os seus próprios modelos e calendários e procedem à sua venda.------------------------------------------------------------……. Ivo Faria (CR) – Para terminar explicou que a Dívida de Terceiros, deve-se aos Núcleos e Junta Central e
que deixa de haver dívidas se todos pagarem no envio das inscrições. -----------------------------------------------------…….. José Rui (CFJR) – Leu o parecer do CFJR e realçou o trabalho da Junta Regional. ----------------------------......... Findo isto, foi colocado à votação o documento, o qual foi aprovado por unanimidade. --------------------......... No ponto QUATRO – Período Pós Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------
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……. Ivo Faria (CR) – As recomendações do CFJR serão seguidas pela Junta Regional. Informou que a 8 de
Maio o Escurtas será realizado em Guimarães. De seguida agradeceu e fez a entrega de louvores aos
Agrupamentos-piloto e aos Monitores do RAP nos núcleos da região. Aproveitou também para fazer a entrega
de um Louvor Nacional ao chefe Vitor Coelho (Agr. 663). -----------------------------------------------------------------------……. Alberto Coelho (SRACI) – Falou acerca das inscrições nacionais do Acareg, e que não haveria dúvidas
se todos lessem o regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------……. Ernesto (N Guimarães) – Também acerca do Acareg, apelou à adesão maciça no acampamento. Quem
fez a base de trabalho na internet fez um bom trabalho, e seria até uma mais valia no próximo Acanac. ----------……… Miguel Araújo (Núcleo de Guimarães) – Informou que o Círculo Norte do Núcleo, realizou uma
Caminhada pelo Haiti, revertendo a verba para o fundo internacional dos escuteiros. ----------------------------------…….. José Rui (CFJR) – Disse que o Núcleo de Guimarães, enviou um relatório dos melhores que recebeu até
hoje, e que poderá servir de modelo, e foi pena não ter sido enviado antes da aprovação para enviar parecer. -……. PMCR – Felicitou o Núcleo de Famalicão pelos seus 50 Anos, dando de seguida a palavra ao Pe., José
Carlos (AR), que procedeu á oração final “O testemunho suscita vocações” (47ª Semana das Vocações). ---......... Depois do cântico “Somos da Flor, a Fragância”, 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:____________________________________________________

