Ata Número 05/2013
Conselho Regional Plenário de Braga de 23 de novembro de 2013

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, reuniu, no Campo-

Escola de Fraião, em Braga, o Conselho Regional Plenário de Braga, do Corpo Nacional de
Escutas – Escutismo Católico Português (CNE), com a seguinte ordem de trabalhos:
I. Abertura e Oração;
II. Período Antes da Ordem do Dia;
III. Ordem do Dia:
1. Debater e aprovar o Plano e Orçamento dos órgãos e serviços de nível
Regional;
2. Proposta de alteração das Normas Regionais de Formação;
IV. Período Pós Ordem do Dia;
V. Oração e Encerramento.

Ponto um – Abertura e Oração
O Presidente da Mesa dos Conselhos Regionais, Chefe José Carlos Pinto Ferreira, declarou
aberto o Conselho, às quinze horas, em segunda convocatória, referindo o número de
presenças (sessenta e uma), seguindo-se uma saudação inicial, informando os conselheiros
que se estava a proceder à gravação áudio do Conselho para efeitos de auxílio à produção da
ata, não tendo sido levantada qualquer objeção pelos presentes.
De seguida passou a palavra ao Secretário Pedagógico do Núcleo de Guimarães, Chefe
Ernesto Machado, para ser proferida a oração.
Após a oração, o Chefe José Carlos Pinto Ferreira informou também sobre o facto de não se
encontrar presente o Secretário da Mesa do Conselho Regional, o Chefe João Abreu, que se
encontra ausente por motivos profissionais, tendo a Mesa do Conselho designado o Chefe
José Costa Faria do Agrupamento 285 de Santiago de Antas, que depois do Conselho o aceitar,
fez parte da mesa.
O Presidente da Mesa passou de seguida para a votação da ata do Conselho Regional Plenário
de dezanove de abril de dois mil e treze, informando que a Mesa não havia recebido qualquer
pedido de alteração relativamente a esta e, visto que nenhum conselheiro se opôs à mesma,
foi por isso, tacitamente aprovada.
A título de expediente, a Mesa não possuía qualquer assunto a abordar. O Presidente da Mesa
informou então os conselheiros que procedeu ao envio, juntamente com a Junta Regional, de
uma carta a todos os Chefes de Agrupamento, com o intuito de dar a conhecer e divulgar o
Regimento do Conselho Regional aprovado na última sessão e também como forma de

motivar todos os Agrupamentos a estarem presentes ou fazerem-se representar nos
Conselhos Regionais Plenários.
Informou também que a Mesa, em conjunto com a Junta Regional, está a reunir esforços de
forma a encontrar uma data mais conveniente para a realização do Conselho, com vista a ter
um maior número de participação.
O Presidente da Mesa, a título de cumprimentos e boas vindas, passou a palavra ao Chefe de
Núcleo da Região de Braga, assim como ao Conselho Fiscal e Junta Regional.
Chefe João Araújo (Chefe de Núcleo de Braga) - A título de boas vindas, salientou o facto
existir um número significativo de participantes, felicitando a iniciativa da Mesa do Conselho
pela convocatória. Aproveitou também para mencionar a participação no Congresso Nacional
do CNE, que se realizou nos dias nove e dez de novembro de dois mil e treze, referindo que foi
uma iniciativa de louvar da Junta Central.
Chefe Jaime Pereira (Presidente do conselho Fiscal e Jurisdicional) – Saudou todos os
presentes, desejando que o conselho decorresse dentro do melhor espírito escutista.
Chefe Ivo Faria (Chefe Regional) – Cumprimentou todos os conselheiros presentes salientando
e agradecendo o facto de o número de participantes ser mais elevado.
Chefe José Carlos Pinto Ferreira (Presidente da Mesa) – Apresentou a publicação do
Regimento do Conselho Regional, em formato de pequeno livro, que foi distribuído pelos
presentes e poderá servir de apoio a todos os participantes e até a outros Núcleos.
Chefe Fernando Veiga (Vice-Presidente da Mesa) - Procedeu à apresentação sucinta do
Regimento, salientando as formas possíveis de como um conselheiro pode pedir e usar da
palavra nos Conselhos.
Chefe José Carlos Pinto Ferreira (Presidente da Mesa) – Referiu que foi efetuado um pedido à
Mesa, para uso da palavra, pelo Chefe Norberto Correia, candidato à Junta Central, e pelo
Chefe António Cerqueira, candidato ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional.
Chefe Norberto Correia (Candidato à Junta Central) – Tomou a palavra agradecendo, e deu
início a uma pequena apresentação sobre o seu percurso escutista e sobre o que motivou a
sua candidatura. De seguida, apresentou a sua equipa, os seus objetivos, as suas propostas e o
seu projeto.
Chefe António Cerqueira (Candidato ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional) –
Cumprimentou todos os presentes e prosseguiu dando inicio à sua apresentação assim como à
apresentação da sua equipa e dos seus objetivos.
Chefe Ivo Faria (Chefe Regional de Braga) - Agradeceu as apresentações e referiu que, sendo
uma lista única, os projetos contidos nesse programa deveriam ser, logo que aprovados em
sufrágio, acolhidos pela região, estando todos disponíveis para colaborar neles.
Adicionalmente, desejou as melhores felicidades às 2 equipas candidatas. Apelou, por fim, ao
voto por parte dos dirigentes da região.

Não havendo mais informações a dar, passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos.

Ponto dois – Período Antes da Ordem do Dia
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Abriu as inscrições para o ponto dois e
passou a palavra à Junta Regional.
Chefe Luís Mandim (Secretário Regional para as Atividades Internacionais) – Apresentou a
atividade “Luz da Paz de Belém” com a visualização de um vídeo e informou o tema escolhido
para este ano: “Mantém a chama acesa”.
Chefe Hugo Cunha (Secretário Regional para as Atividades Regionais) – Saudou todos os
presentes, e informou sobre as datas e o local para os Festivais Regionais.
Chefe Ernesto Machado (Núcleo de Guimarães) – Felicitou a Região e todos os dirigentes pela
participação no Congresso Nacional do CNE, assim como o contributo dado por estes para o
enriquecimento do Congresso. Congratulou-se ainda com as ajudas e apoios prestados pelos
Núcleos e pela Região. Informou também que o Núcleo de Guimarães vai celebrar noventa
anos de existência no próximo ano escutista. Manifestou o seu agrado com a Secretaria da
Formação, saudando a forma como a Região está a desenvolver e a implementar o projeto
RSF. Finalizou a sua intervenção, agradecendo à Junta Regional o facto de ter escolhido o
Núcleo de Guimarães para acolher os Festivais Regionais.
Chefe José Filipe Pinheiro (Secretário Nacional para o Planeamento) - Saudou todos os órgãos
regionais presentes e todos os conselheiros, felicitando o trabalho da Mesa pela forma como
tem atuado nos Conselhos e o facto de ter esclarecido a forma de participação e intervenção,
assim como a sua importância. Felicitou todo o CNE pelo êxito do Congresso Nacional e
agradeceu, em nome pessoal, todo o apoio recebido por parte do Chefe Regional, Ivo Faria, e
a enorme participação e envolvência da Região de Braga neste projeto.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Propôs ao Conselho a aprovação de um
Voto de Congratulação à Junta Central, pela organização e pela forma como decorreu o
Congresso Nacional do CNE, estendendo também este Voto à preciosa ajuda que a Região de
Braga prestou à equipa organizadora. Visto que nenhum conselheiro se opôs ao mesmo, o
Voto de Congratulação foi aprovado por unanimidade e aclamação.
Não havendo mais informações a dar, passou-se ao ponto três da ordem de trabalhos.

Ponto três – Ordem do Dia
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Passou a palavra ao Vice-Presidente da
Mesa, Chefe Fernando Veiga, que procedeu à leitura da ordem do dia. Entrou-se então no
ponto um da Ordem dia, tendo sido passada a palavra à Junta Regional para apresentar o
plano e orçamento para o ano escutista 2013/2014.
1. Debater e aprovar o Plano e Orçamento dos órgãos e serviços de nível Regional.

Chefe Ivo Faria (Chefe Regional) – Apresentou o documento que foi enviado digitalmente para
todos os Agrupamentos e distribuído em formato papel no Conselho Regional - Plano e o
Orçamento para 2014. Salientou alguns aspectos, como por exemplo, o facto de este ser o
último ano do mandato da Junta Regional. Referiu a importância da temática escolhida para o
ano escutista, que tem como figura João Paulo II, aproveitando para referenciar algumas
atividades que vão decorrer, como a “Luz da Paz de Belém”, a peregrinação a Roma, na data
de Canonização de João Paulo II, e o projeto RSF. Para finalizar, deixou um desafio a todos os
Agrupamentos, incentivando-os a tomar iniciativa de organizar eventos, dentro das suas
paróquias, e também a participar nos que já existem. Salientou que, tomando estas atitudes, é
criada uma maior comunhão e partilha entre o escutismo e a paróquia onde cada
agrupamento se insere.
Chefe Ivo Faria (Chefe Regional) – Continuou a sua apresentação, em substituição dos
Assistentes Regionais, que não puderam estar presentes. Salientou os principais objetivos,
como por exemplo, unir e juntar os Assistentes da Região, a realização de encontro para
Assistentes, o acompanhamento ao Rover e a criação de um laço mais forte com a Secretaria
Pastoral, visto que o CNE é o movimento que tem o maior número de jovens, no entanto, e
infelizmente, é um dos movimentos que menos participantes tem nas atividades da Pastoral
Juvenil.
Chefe Mário Correia (Secretário Regional para o Programa Educativo) – Iniciou a sua
apresentação referindo que muitos dos objetivos de umas Secretarias complementam as
outras. Mencionou o sucesso da atividade do PION:ÉS, onde se conseguiu colmatar algumas
necessidades detetadas na III Secção e, a partir daí, com a análise efetuada dos objetivos
alcançados e da realidade atual da IVª na nossa região, sentiu-se a necessidade de apostar
numa atividade de referência agora para os Caminheiros, visto que se tem vindo a sentir um
decréscimo de elementos nesta Secção. Salientou então que as atividades a realizar ao longo
do ano vão constituir o Rover Braga 2014. Referiu algumas atividades que vão decorrer como
por exemplo, a celebração do dia do Patrono, a peregrinação a Roma e a caminhada a Taizé.
Chefe Bernardino Miranda (Secretário Regional para a Educação e Formação de Adultos) –
Referiu que o foco da Secretaria se encontra no RSF e todos os objetivos a que se propõem
estão assentes nesta reforma, tendo já sido dado início à sua implementação. Terminou
informando sobre a realização da atividade “Tronquinhos”.
Chefe Hugo Cunha (Secretário Regional para as Atividades Regionais) – Salientou que, na
Secretaria das Atividades Regionais, estão a apostar em cumprir e finalizar os objetivos trienais
ainda abertos, sendo um deles a criação de uma ferramenta interna de partilha entre os
Núcleos e a Região, a criação do concurso de fotografia e peças de conselho, que já se
encontram em preparação em conjunto com os festivais. Concluiu a sua intervenção,
mencionando a atividade ARAE, atividade essa que é sempre condicionada pelas condições
climatéricas, estando a Secretaria a trabalhar em conjunto com o Núcleo de Famalicão,
anfitrião para a atividade em dois mil e catorze, para contornarem essa questão de uma
melhor forma.
Chefe Luís Mandim (Secretário Regional para as Atividades Internacionais) – Iniciou a sua
apresentação referindo a criação de uma plataforma online para ajudar aqueles que estiverem

interessados em realizar atividades internacionais e salientou as atividades que se têm vindo a
realizar, como é o caso do Jota Joti e a “Luz da Paz de Belém”. Incentivou para que haja uma
maior procura da Secretaria Regional para as Atividades Internacionais por parte de todos os
interessados em realizar este tipo de atividades.
Chefe Ivo Faria (Chefe Regional) - Tomou a palavra para apresentar as atividades da Secretaria
para a Administração, em substituição da Chefe Clarisse Matos. Desta temática, salientou a
ajuda, sempre prestada, aos Núcleos e aos Agrupamentos com a ferramenta do SIIE, que já
está a ser utilizada por todos os Agrupamentos da Região. Em relação às tarefas
administrativas, e tendo em conta sugestões do último Conselho Regional, foi reaberto o
atendimento da Secretaria da Junta Regional, pela secretária executiva, desde de abril de dois
mil e treze. No entanto, pondera-se cancelar este atendimento visto que, desde essa data até
ao momento, não houve uma única visita às instalações no horário de atendimento.
Chefe Célia Cunha (Secretária Regional para a Gestão) - Começou por salientar que os
objetivos do plano traçado aquando da tomada de posse pela atual Junta Regional mantêm-se,
referindo as ações realizadas junto dos Núcleos para homogeneizar a informação financeira,
tendo em atenção o facto de sermos uma entidade de setor não lucrativo. Referiu também a
assídua participação e representação da Junta Regional em termos nacionais para questões
relacionadas com a Gestão. Finalizou a sua intervenção, mencionado a promoção da
autonomia da Junta Regional com a campanha da venda de calendários e algumas ações de
merchandising que irão ajudar a financiar atividades regionais.
Chefe José Arteiro (Secretário Regional para o Património) – Salientou que, neste último ano
de mandato, vai ser dado seguimento ao plano inicialmente proposto, onde se destacam os
melhoramentos e investimentos planeados no Campo-Escola de Fraião e no Apúlia Centro
Escutista, assim como na Sede Regional. Em relação ao Centro Escutista de Montanha, este
encontra-se pendente nos serviços centrais do ICNF, esperando-se que esta situação fique
desbloqueada e consequentemente resolvida até ao final do mandato.
Chefe Célia Cunha (Secretária Regional para a Gestão) – Tomou a palavra para apresentar o
Orçamento para o ano dois mil e catorze, estando este, em termos globais, equilibrado entre
receitas e despesas e apresentando uma dotação de mil euros em relação ao ano anterior. Em
termos de atividade financeira, o benefício líquido aumentou, face ao ano anterior, e deve-se à
campanha da venda do calendário e ao PAJ (Programa de Apoio Juvenil), que se encontra com
maior valor, este ano, tendo em conta a atividade do Rover Braga 2014. Concluiu a sua
apresentação, referindo uma pequena gralha existente na página noventa do Plano e
Orçamento, onde estão indicadas as obras associadas à Sede Regional (ponto 3.1.1.1.), e onde
se pretendiam referir a todos os condóminos e não apenas à Junta de Núcleo de Braga.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Agradeceu a apresentação efetuada pela
Junta Regional e abriu espaço para o período de intervenções e esclarecimentos. Não havendo
qualquer inscrição, procedeu-se à votação do Plano e Orçamento para dois mil e catorze.
Colocado à votação, obtiveram-se os seguintes resultados:
Votos contra – 1 (um)
Abstenções – 0 (zero)
Votos a favor – 66 (sessenta e seis)

A proposta foi APROVADA por maioria.
Passou-se ao ponto seguinte da Ordem do Dia.
2. Proposta de alteração das Normas Regionais de Formação.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Passou a palavra ao Secretário da Mesa,
Chefe José Costa Faria, para que fosse lida a proposta da Junta Regional.
Chefe Bernardino Miranda (Secretário Regional para a Educação e Formação de Adultos) –
Esclareceu sobre o que é pretendido implementar, em relação ao novo método da formação e
cursos do regime pré RSF e pós RSF.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Agradeceu o esclarecimento e abriu espaço
para esclarecimentos sobre a proposta.
Chefe Marco Ferreira (Núcleo de Braga) – Cumprimentou todos os conselheiros, indicando
que a sua intervenção prende-se com uma sugestão que pretende fazer à Junta Regional sobre
a temática da formação. Referiu que, de futuro, quando forem feitas alterações ou retificações
às Normas Regionais para a Formação, devem ser pedidos contributos, para que o documento
fique mais enriquecido com direitos para os formandos e não apenas deveres, de forma a que
estes dois aspetos estejam mais equilibrados.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Não havendo mais intervenções solicitadas,
colocou a votação a proposta de alteração das Normas Regionais de Formação. Colocada à
votação, obtiveram-se os seguintes resultados:
Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 0 (zero)
Votos a favor – 67 (sessenta e sete)
A Proposta foi APROVADA por unanimidade.
Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de trabalhos.

Ponto quatro – Período Pós Ordem do Dia
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Deu como aberto o período das inscrições
para as intervenções.
Chefe Luís Barbosa (Agrupamento 1 Sé) – Iniciou a intervenção referindo que pretende
partilhar um testemunho sobre o CNE, sendo o associado número um neste momento no
ativo, tendo atualmente setenta e cinco anos de escutismo.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Aproveitou este testemunho para honrar e
felicitar o Chefe Luís Barbosa.

Chefe Rodrigo Amaral (Núcleo de Barcelos) – Aproveitando este Conselho, apresentou dois
livros manuscritos oferecidos pela família de Ilídio Eurico Gomes. Um manuscrito conta a
história do escutismo no Núcleo de Barcelos, no entanto, possui muitas passagens sobre
acampamentos nacionais e que fica desta forma relacionado com todo o CNE, tendo
fotografias, recortes de jornais à época e reportagens manuscritas. Juntamente com este livro,
apresentou um outro manuscrito que conta a história do Clã treze do Alferes Barcelense,
oferecido pela mesma família. Referiu que após pensar muito bem no destino que poderia dar
a este precioso espólio, decidiu oferece-lo ao Museu do Campo-Escola de Fraião, onde será
dada, com toda a certeza, a importância e o devido valor. Fazendo-se acompanhar de uma
carta pessoal, entregou todo o material ao Chefe Regional Ivo Faria que, por sua vez, o
entregou ao Chefe Jaime Pereira, Diretor do Campo-Escola.
Chefe Jaime Pereira (Diretor do Campo-Escola) – Agradeceu, na qualidade de diretor do
Campo-Escola de Fraião, o espólio oferecido pelo Chefe Rodrigo Amaral, referindo que este
será, com toda a certeza, dos primeiros documentos eleitos para serem digitalizados e
incorporarem as primeiras publicações a estarem disponíveis no site da Região de Braga para
consulta. De seguida, referiu as duas atividades que se encontram a decorrer, promovidas pela
direção do Campo-Escola, que são: Fraião Solidário e o Bolotas 2013, incentivando à
participação de todos.
Chefe José Carlos Ferreira (Presidente da Mesa) – Lamentou o facto de haver três Assistentes
Regionais nomeados na Região de Braga, não tendo sido possível a presença de qualquer um
no Conselho Regional, e pediu a Junta Regional que fizesse chegar a quem de direito o
desagrado deste Conselho Regional no que se refere à Assistência Regional, pois todos os
presentes têm ocupações e chega-se a marcar os Conselhos em dia e hora de forma a
condicionar o menos possível a vida paroquial dos Assistentes, em desfavor da atividade
escutista dos Conselheiros.
Chefe Ivo Faria (Chefe Regional) - Referiu que vai ser enviado um email para a Patrulha Virtual
com a informação da abertura das inscrições para o PAJ, disponibilizando-se a Junta Regional
para qualquer ajuda ou esclarecimento a quem estiver interessado em concorrer.
Chefe Cláudia Pereira (Secretária Regional) – Efetuou a leitura do resumo das deliberações.

Ponto Cinco – Oração e Encerramento
O Presidente da Mesa do Conselho Regional, Chefe José Carlos Ferreira, passou, de seguida, à
Oração final. Após a oração, solicitou a aprovação da ata em minuta e informou que esta será
reenviada nos próximos sessenta dias, agradecendo a presença de todos os conselheiros.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da
Mesa presentes.
Chefe José Carlos Ferreira - Presidente da Mesa
Chefe Fernando Veiga - Vice-Presidente da Mesa
Chefe José Costa Faria - Secretário da Mesa
Chefe Cláudia Pereira - Secretário da Mesa

