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ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS
Mesa do Conselho Regional de BRAGA

ACTA NÚMERO 01/11
......... Aos vinte e um de Maio de dois mil e onze, pelas catorze 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 Atividades e Contas do ano de dois mil e
dez;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------......... Ponto QUATRO – Período Pós Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------------......... Ponto CINCO – Oração e Encerramento. -----------------------------------------------------------------------------------......... Registou-se a presença de vinte e seis 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, seguindo-se depois o cântico da Oração do
Escuta. O Vice PMCR, Luís Barbosa, procedeu à leitura da Convocatória do Conselho. -------------------------------……… Colocada à votação, a acta anterior, relativa ao Conselho Regional de vinte de Novembro de dois mil e
dez, foi aprovada, com uma abstenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------......... No ponto DOIS – Usaram da palavra os conselheiros: ------------------------------------------------------------------…… Armando Marques (N. Cego do Maio) – Depois da saudação aos presentes, referiu-se á aquisição do
edifício para o CNE em Fátima, dizendo que a proposta apresentada carece de estudo aprofundado
(preço/pagamento/esforço dos escuteiros), e não concorda com o aumento da cota adicional de um euro. ----……… Constantino Costa (528) – Reforçou o que disse o ch. Armando e disse se queremos ter mais
escuteiros, devemos reduzir o custo das actividades, procurando outras formas de ir buscar dinheiro. Ser
escuteiro hoje, é muito caro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Valdemar (N. Famalição) – Disse que no Conselho Nacional Plenário (CNP), é onde se aprova ou se
rejeitam as propostas e para esse efeito, sendo um Conselho Plenário, todos os dirigentes têm assento e
devem participar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Miguel Salgado (N. Guimarães) – Referiu que no Conselho Plenário (CNP), é importante fazer
referência a este assunto e outros onde a Junta Central (JC), prometeu um estudo relativo á Flor de Lis, bem
como estudar as margens dos DMF’s e ainda não o fez. -----------------------------------------------------------------------……… José Manuel Antunes (PMCR) – Devemos subscrever a aquisição do imóvel, mas não concorda com o
prazo para o pagamento das prestações, e não deve haver agravamento da cota, sugerindo que a JC deve
estudar a possibilidade de se financiar, para que em tempo de crise não se sobrecarregue os escuteiros.-------……… Ivo Faria (CR) – Começou a sua intervenção dizendo que ficaria feliz, se conseguíssemos pagar o valor
em três anos. É necessário um plano de pagamentos, mais gerível. Estamos a preparar uma proposta para o
CNP, mas é necessário a presença de todos, pois temos o direito de defender os nossos interesses. Disse
também que se poderia abdicar do aumento da cota e dos moches, através do empréstimo por parte das
Juntas Regionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……… Pedindo a intervenção para pedir esclarecimento, João Araújo (N. Braga), disse que se ficar assim a
proposta a região região deverá votar contra, pois a região, contribui com muito dinheiro para a Junta Central. -
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……… No ponto TRÊS – Para a Apreciação, Discussão e Votação do Relatório e Contas do ano de dois mil e
dez, depois de José Manuel Antunes (PMCR) ter prestado esclarecimento pela data tardia deste conselho
regional, começou por usar da palavra o Chefe Regional, Ivo Faria, que iniciou a intervenção enviando uma
saudação especial a uma caminheira de Fafe (única presente). Depois da abordagem à grande atividade que
foi o Acareg, e a todas as outras atividades regionais, falou também acerca dos Novos Programas Educativos,
e realçou o facto das contas apresentaram bons resultados. -------------------------------------------------------------------……. Valdemar (N. Famalicão) – Deu os parabéns à Junta Regional (JR), pois está um relatório digno de se
apresentar. Como preocupações, tem o estudo da geração 2C, pois o inquérito é de há cinco ou seis anos. O
Secretário Pedagógico do Núcleo, está a visitar os agrupamentos, e está a ter outro feedback. A região deveria
ter tido outro peso, nas decisões do Programa Educativo. ---------------------------------------------------------------------……. Não havendo mais intervenções dos conselheiros, foi dada novamente a palavra a Ivo Faria (CR) que
respondeu que o estudo da geração 2C, tem três ou quatro anos, e que teve uma participação de trinta e cinco
a quarenta por cento, e que tiveram perguntas que foram mal interpretadas. ---------------------------------------------…… Mário Correia (CR Adj) – Houve atraso na entrega do material (manuais e insígnias). Vão procurar ter uma
postura mais forte com a Junta Central. ----------------------------------------------------------------------------------------------......... Não havendo mais inscritos, o dirigente Luís Barbosa (Vice PMCR) fez a leitura do parecer do Conselho
Fiscal e Jurisdicional Regional, de dezassete de Maio de dois mil e onze e de seguida o Presidente da Mesa
colocou os documentos à votação, tendo sido aprovados por UNANIMIDADE. ----------------------------------------......... No ponto QUATRO – Período Pós Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------……. Miguel Salgado (N. Guimarães) – Fez nota de atividades do Núcleo de Guimarães: ECOS em final de
Janeiro. Abril, com atividade dos patronos em que participaram 1500 escuteiros. Desde 11 de Abril, o CNE e a
região, podem contar com o Centro Escutista, na Penha, no qual se realizará o ACANUC, para o qual se prevê
uma participação de 1500 escuteiros. ----------------------------------------------------------------------------------------……. Armando Marques (N. Cego do Maio) – Referiu a falta de presenças neste conselho regional. -------------……. José Manuel Antunes (PMCR) – A ausência pode significar que a Junta Regional esta a trabalhar bem,
mas quem trabalha, gostaria de ter mais gente a ratificar as suas decisões. ---------------------------------------------……... Valdemar (N. Famalicão) – Sugeriu que o Conselho Regional, fosse rodando pelos núcleos. --------------......... Antes do Presidente da Mesa, dar por encerrados os trabalhos, lembrou que a data das eleições
regionais esta marcada para 25 de Setembro, e apelou á motivação e participação no CNP em Fátima. ---------......... 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:____________________________________________________

