Ata Número 15/2019
Conselho Regional Plenário de Braga 12 de janeiro de 2019

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezanove, reuniu, no Salão Monsenhor Américo, na Sede
Regional, sita na Rua da Boavista, 51- Sé - Braga, o Conselho Regional Plenário de Braga, do Corpo Nacional de
Escutas – Escutismo Católico Português (CNE), com a seguinte ordem de trabalhos:
1234-

Abertura e Oração.
Votação da ata do Conselho Regional de 22 de junho de 2018.
Período antes da ordem do dia.
Ordem do dia:
4.1- Debater e votar o relatório e contas regional de 2018;
5- Período pós Ordem do Dia.
6- Oração e Encerramento.

Ponto um – Abertura e Oração
Às catorze horas trinta minutos, em segunda convocatória, o Presidente da Mesa do Conselho Regional
(PMCR), Chefe José Pedro Sousa, declarou aberto o Conselho Regional Plenário.
Cumprimentou todos os conselheiros e agradeceu a presença de todos.
Após este agradecimento, concedeu a palavra ao Assistente Regional, Cónego João Paulo para realizar a
oração inicial.

Ponto dois – Votação da ata do Conselho Regional de 22-06-2018
O Presidente da Mesa do Conselho Regional colocou à votação a ata do Conselho Regional Plenário de 22 de
junho de 2018.
A acta foi aprovada com a seguinte votação:
Votos contra – 0 (zero)
Abstenções – 5 (cinco)

Ponto três – Período antes da ordem do dia

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa - PMCR) – Com o início deste ponto da ordem de trabalhos o
PMCR, concedeu a palavra à Junta Regional.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional - CR) – Começou por saudar todos os presentes, nomeadamente também
a Mesa do Conselho, o Conselho Fiscal e todos os Conselheiros e agradeceu a presença de todos.
Agradeceu na pessoa do José António e de todos aqueles da Região de Braga, que fazem parte na coordenação
do “Rover 100”.
Chefe Pedro Santos (Chefe Regional Adjunto) – Começou por cumprimentar todos os presentes, passando de
seguida a fazer um resumo sobre a realização do “ERCA – Encontro Regional de Chefes de Agrupamento - na
Região de Braga, onde estiveram presentes 130 representantes de agrupamentos.
Falou sobre os censos e referiu que a está disponível para apoiar os núcleos caso suscitem Chefe Luís Mandim
(Secretário regional para a Gestão) – dúvidas, assim como para a integração das contas dos agrupamentos
que começa a 01.10.2018.
Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional Pedagógico) – Falou sobre a eliminatória regional do “Tecoree” que
decorrerá amanhã no “PECEG” em Guimarães com cerca de 400 escuteiros e ainda sobre o primeiro EPI
Regional que decorrerá em Guimarães a 23 de março, sendo que o segundo será a 15 de junho na Sede
Regional.
A 22 de Fevereiro será realizada uma actividade designada por “Chá das Nove” que será realizado em
Famalicão, na Casa da Juventude, sendo esta uma actividade de partilha/fórum de experiências internacionais.
O Encontro Regional de Guias, será realizado a 30 de março, no Apúlia Centro Escutista.
O Comité Regional Pedagógico, está a trabalhar no projecto de disseminação da pequena renovação que
houve no sistema de progresso.
Chefe Catarina Miranda (Secretária Regional para as Actividades Regionais) – Referiu que a secretaria está a
trabalhar para os festivais regionais, que serão realizados em 04 de maio, em Braga, no Fórum Altice.
Chefe António Barbosa (Secretário Regional para os Adultos) – Falou sobre a actividade “Tronquinhos”,
sendo que a mesma vai realizar-se no 2 de fevereiro. O CAP da I e IV começará em breve e com adesão
máxima. Informou que a Região de Braga, realizou a reorganização dos GAF e CAL, com a colaboração dos
dirigentes Nuno Gueiral e Carlos Alberto, aguardando-se a aceitação dos mesmos pela Junta Central, para os
cursos poderem ser abertos.

Chefe Alexandre Novais (Secretário Regional para o Património) – Referiu que o Apúlia Centro Escutista, fará
os seus 50 anos no dia 01 de maio, esperando que em Março seja possível inaugurar os balneários novos.
Chefe José António Ferreira (Agrupamento 312 Louro) – Realizou uma apresentação/explicação sobre o
“Rover do Centenário” e das diversas actividades associadas ao mesmo.

Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional - CR) – Informou que a F.E.P. (Federação Escutista de Portugal) acordou
apresentar uma candidatura à realização do “Rover Moot 2025” em Portugal.
Disse ainda que por indicação da F.E.P. (Federação Escutista de Portugal), o Chefe Joaquim Freitas – actual
Chefe Nacional Adjunto do C.N.E., é candidato ao Comité Europeu do Escutismo.
Cónego João Paulo (Assistente Regional) – Informou que as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022, serão
realizadas em Portugal.
Informou ainda que o Sr. Arcebispo D. Jorge, no dia 05.03.2019, fará os seus 75 anos, sendo que a 09.03.2019,
pelas 15h00, será realizada uma eucaristia na Sé Catedral.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa CR) – Com esta última intervenção, o Presidente da Mesa do
Conselho Regional encerrou o período antes da ordem do dia, e passou ao ponto quatro da ordem de
trabalhos.

Seguidamente, passou ao ponto quarto da ordem de trabalhos.

Ponto quatro – Ordem do Dia
4.1. Debate e votação do Relatório e Contas Regional de 2018

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa) – Concedeu a palavra à Junta Regional.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Começou por fazer uma apresentação global do documento e realizou
uma breve explicitação do conteúdo do mesmo, referindo que o mesmo se refere ao período compreendido
entre os meses de 01 de janeiro a 30 de Setembro.
Referiu que deixava as restantes especificidades para os respectivos Secretários Regionais presentes.
Chefe Pedro Santos (Chefe Regional Adjunto) – Apresentou o relatório na área do desenvolvimento.
Cónego João Paulo (Assistente Regional) - Apresentou o relatório da área da Assistência, referindo que a
assistência esteve presente nas mais variadas reuniões da pastoral e onde o C.N.E. pode estar presente, tendo
sido bastante produtivo.
Chefe António Barbosa (Secretário Regional para os Adultos) – Apresentou o relatório na área dos Adultos.
Chefe Catarina Miranda (Secretária Regional para as Actividades Regionais) – Apresentou o relatório na área
das Actividades Regionais.
Chefe Joana Matos (Secretária Regional para a Comunicação) – Apresentou o relatório na área da
comunicação.
Chefe Luís Mandim (Secretário regional para a Gestão) – Apresentou o relatório da área da
gestão/administrativa.

Chefe Alexandre Novais (Secretário Regional para o Património) – Apresentou o relatório da área do
património regional.
Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional Pedagógico) – Apresentou o relatório sobre a área pedagógica.
Chefe Luís Mandim (Secretário regional para a Gestão) – Apresentou o relatório de contas, chamando a
atenção que há uma gralha a rectificar a fls. 95 do relatório, rectificando o valor para 1.586.839,88.

De seguida, pelo Presidente da Mesa do CR, foi concedida a palavra à Presidente do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Regional (CFJR) – Chefe Isabel Valentim para leitura do parecer do CFJR, quanto ao relatório e
contas de 2018, tendo dado parecer favorável à aprovação do mesmo.
Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Abriu a inscrição para esclarecimentos.

Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Começou por chamar a atenção para a foto da
capa do relatório que é uma praxe e que não será a adequada para um movimento que se diz seguro.
Disse ainda que o relatório está bom, havendo um lapso na página 50, onde se diz “dezembro 2017” deve quer
dizer-se “dezembro 2018”.
Quanto à evolução do efectivo, disse que não vamos chegar aos 20/20, embora se tenha crescido um pouco.
Gostava ainda de saber a situação do regulamento da formação, que não consta do relatório.
Chamou ainda a atenção para uma notícia de jornal, onde o Sr. D. Jorge refere que a diocese está empenhada
no apoio ao desenvolvimento do escutismo em Pemba, mas refere que essa situação deveria ter sido
articulada com o Chefe Regional.
Referiu ainda, que sobre os censos, o novo modelo é complexo e suscita muitas dúvidas.
Chefe Carlos Filipe Pereira (Chefe do Núcleo de VN Famalicão) – Referiu que o documento está bom,
esclarecedor, mas ainda gostaria de ver as contas mais claras.
Entende que as participações à Protecção Civil, designadamente as 49 do seu núcleo, parece-lhe muito pouco
para o número de actividades realizadas.
Enalteceu a secretaria das actividades regionais pelo trabalho desenvolvido.
Disse ainda que falta o Site regional, que ajuda muito na informação.
Referiu que no relatório deve haver um lapso no valor dos censos, no que se refere ao núcleo de V. N.
Famalicão.
Disse ainda não entender a falta do relatório do Núcleo de Barcelos.

Chefe João Fernandes (Guimarães) – Iniciou a intervenção dando os parabéns à JR pelo documento e trabalho
que estamos a analisar.
Salientou a importância da utilização das redes sociais, que são importantes para passar informações,
designadamente os relatórios e contas, planos e orçamentos, que deveriam estar disponíveis nas mesmas, por
uma questão de transparência com a sociedade.
Disse que seria importante realizar o encontro das equipas de cenáculo.
Disse ainda que o “CREPE” só terá sucesso se todos os núcleos estiverem representados.
Gostava ainda de saber que passos foram dados na estratégia do desenvolvimento regional.

Chefe Ernesto Machado (Chefe do Núcleo de Guimarães) – Falou sobre o “ERCA”, dizendo que foi uma boa
actividade e espera que o mesmo continue.
A venda do calendário pode ainda melhorar, e a JR devia apostar na dinamização da venda, porque a região de
Braga tem potencial para vender mais com o apoio dos núcleos.
Gostava de perceber melhor o projecto que os caminheiros estão a desenvolver na Escola Francisco Sanches
em Braga.
Disse que o relatório está bom, que fica contente por perceber que há mais grupos a acampar nos campos
escutistas, sendo este um sinal de que os jovens acampam mais.
Quanto ao “Rover 100”, o Chefe José António está de parabéns, porque é uma actividade para o futuro.

Chefe José Pedro Sousa (Presidente da Mesa do CR) – Concedeu a palavra à Junta Regional para responder, a
algumas questões.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Agradeceu os contributos recebidos, e disse que a foto da capa do
relatório e contas, foi a vencedora do concurso de fotografia e a JR viu na mesma a alegria de um escuteiro
após fazer a sua promessa, mas aceita o ponto de vista do Chefe Carlos Alberto Pereira.
Quanto ao movimento seguro, nós também concordamos, mas por vezes o nosso ponto de vista não colhe
junto da Junta Central e/ou junto das outras regiões.
Quanto aos censos e à integração das contas, também concordamos que o processo deve passar por ser mais
simples, sendo que porque o programa deveria dar mais resultados de forma automática.
Quanto ao efectivo 20/20, a JR vê como positivo o aumento do efectivo no ano anterior.
Espera trazer ao próximo Conselho Regional, uma proposta do regulamento de formação actualizado.
Quanto ao pagamento dos censos, pediu ao Chefe Nacional para ver se é possível, a Junta Central pagar as
derramas mensalmente à Junta Regional, a fim dos Núcleos poderem receber esse valor mais rapidamente.

Acredita que houve mais actividades, mas que não foram feitas todas as comunicações à Protecção Civil, e
pediu à Junta Central para elaborar um formulário único para todo o país.
Esclareceu ainda que a Junta Regional quer lançar o novo site, mas ainda não foi possível.
Não houve relatório do Núcleo de Barcelos, porque não o fizeram, nem enviaram a tempo da impressão do
relatório.
No dia 25 de janeiro haverá Conselho de Núcleo em Barcelos, para tratar das eleições para a Junta de Núcleo
de Barcelos e já há um candidato a Chefe de Núcleo e uma lista candidata.
Vai verificar o que se passa com os documentos que estarão em falta no site da Junta Regional.

Chefe Pedro Santos (Chefe Regional Adjunto) – Falou sobre o desenvolvimento, designadamente sobre os
números do efectivo, sendo que há um aumento do efectivo e continuamos a ser a maior região escutista do
país, dizendo que este aumento, é fruto do trabalho realizado com os núcleos desde 2014, sobre os
agrupamentos em dificuldade.

Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional Pedagógico) – Sobre os dados das actividades internacionais dos quais
vamos fazer agora a partilha com os núcleos, a informação não passava na totalidade pela Junta Regional, e
eram remetidos directamente para Lisboa, sendo que dessa forma era difícil ajudar os agrupamentos no apoio
à organização dessas actividades.
Espera este ano poder realizar as reuniões das equipas de projecto cenáculo, sendo que, com a realização do
“CREPE” esse poderá ser um assunto a ser lá discutido. Espera poder ter no “CREPE” todos os núcleos
representados.
Sobre o projecto na escola, o mesmo chegou à Junta Regional, através da associação “Sinergias” de Braga, e
tem a ver com o mestrado de uma pessoa, sobre educação não formal.
Cónego João Paulo (Assistente Regional) – Disse que sobre o escutismo em “Pemba” e a notícia, o assunto
surgiu numa reunião em que esteve presente, mas não sabia que estavam jornalistas presentes, mas que esse
projecto ainda não tem desenvolvimento.
Haverá cinco padres franciscanos brasileiros que estarão em Montariol, durante cinco anos, e que farão
formação escutista para abrir escutismo no Haiti.

Chefe Ernesto Machado (Chefe do Núcleo de Guimarães) – Sobre o projecto da escola, referiu que pode o
mesmo ser benéfico para o CNE, não desejando que se passe a ideia que o escutismo se possa escolarizar.
Referiu ainda que neste projecto é preciso ter cuidado com o trabalho dos caminheiros, que estão em
contacto com as crianças e que não estão sujeitos à apresentação do seu CRC como acontece com os
dirigentes.

Chefe Jorge Lopes (Secretário Regional Pedagógico) – Esclareceu o Chefe Ernesto, dizendo que há dirigentes a
acompanhar os caminheiros no projecto da escola, designadamente ele próprio.

Findos os esclarecimentos da Junta Regional, o Presidente da Mesa do Conselho Regional – Chefe José Pedro
Sousa, submeteu o Relatório e Contas Regional de 2018 a votação, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade.

Ponto cinco – Período Pós Ordem do Dia
Chefe Ernesto Machado (Chefe do Núcleo de Guimarães) – Interveio para se congratular pela reabertura do
Agrupamento de Abação, felicitando a Chefe Adriana - Chefe do Agrupamento, aqui presente.

Chefe Carlos Alberto Pereira (Agrupamento 208 Ferreiros) – Apresentou o “ACAV”, um acampamento
vocacional, destinado a pioneiros, da responsabilidade do Clã 8 do Agrupamento do Seminário e o Seminário,
e será realizado de 18 a 21 de julho de 2019, no Campo Escola de Fraião, com o tema “Ousa partir, tens o dom
a partilhar”. Em breve será distribuída uma circular pelos agrupamentos, dirigida a pioneiros.

Lembrou ainda que numa edição do jornal “Diário do Minho” de finais de 2018, a associação “Sinergias”
publicou uma notícia, onde referiam “Nós mudamos Braga”, pelo que é preciso a Junta Regional estar atenta a
esta nota.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Congratulou-se com a presença no Conselho do Chefe Nacional (Ivo
Faria) e do Chefe Nacional Adjunto (Joaquim Freitas), felicitando o Chefe Joaquim Freitas pela candidatura ao
Comité Europeu.
Deixou uma palavra de gratidão com o trabalho realizado pelos dirigentes da Região de Braga, no projecto da
revisão estatutária, enaltecendo o trabalho do Chefe Carlos Alberto, atribuindo-se um Louvor Regional.
Disse ainda que a Região de Braga, aceitou a organização do campo da segunda secção no último "ACANAC”,
na pessoa do Chefe Mário Correia, agradecendo a vários dirigentes, por esse serviço, tendo solicitado a
presença do Chefe Nacional e do seu Adjunto para distribuir algumas distinções de âmbito nacional.
Chefe Ivo Faria (Chefe Nacional) – Cumprimentou os presentes e agradeceu ao Chefe Carlos Alberto o
trabalho desenvolvido no projecto da revisão estatutária.
Chefe Hugo Cunha (Chefe Regional) – Propôs ao Conselho Regional, um voto de pesar pelo falecimento da
dirigente Maria do Rosário Martins Sá Pereira, da Região do Porto – Agrupamento 278 de Gondomar, ocorrido
a 28 de julho de 2018, uma vez que a mesma foi uma pessoa muito presente na Junta Regional, tendo sido
funcionária da Junta Regional de Braga.

Ponto seis – Oração e Encerramento
De seguida, o Presidente da Mesa, propôs encerrar o Conselho Regional Plenário, agradecendo a presença de
todos os conselheiros.
A oração final ficou a cargo do Assistente Regional.
Declarou encerrado o Conselho Regional quando eram 17h45m.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa.
A MESA DO CONSELHO REGIONAL:
Chefe José Pedro Sousa - Presidente da Mesa

Chefe Jaime Silva - Vice-Presidente da Mesa

Chefe Nádia Eira - Secretária da Mesa

Chefe José Arteiro - Secretário da Mesa

