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ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS
Mesa do Conselho Regional de BRAGA
ATA NÚMERO 01/12
......... Aos sete de Janeiro de dois mil e doze, pelas catorze horas e trinta minutos, reuniu na Sede da Junta de
Núcleo de Guimarães, 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 – Apresentação e discussão do Plano Trienal Regional 2012-2014;--------------------------------......... Ponto QUATRO – Apresentação e discussão do Plano Anual Regional 2012;------------------------------------......... Ponto CINCO – Período Pós Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------------......... Ponto SEIS – Oração e Encerramento. -------------------------------------------------------------------------------------......... Registou-se a presença de quarenta e nove conselheiros. -------------------------------------------------------------......... O Vice - Presidente da Mesa, Luís Barbosa (VPMCR) – Abriu este Conselho Regional Plenário, com as
habituais saudações de boas vindas a todos os Conselheiros, que depois de cantado o hino do CNE, deu a
palavra ao Assistente Regional Adjunto, Pe. Samuel, que fez a oração inicial. -------------------------------------------......... De seguida o Secretário da Mesa, Jorge Silva, procedeu à leitura da Convocatória do Conselho. ----------......... No ponto DOIS – Usaram da palavra os conselheiros: ------------------------------------------------------------------……. Amaral (Agr 473) – Partilhou a experiência vivida na celebração do Natal em algumas paróquias do
Arciprestado de Barcelos. Por vezes, damos valor ao secundário, esquecendo o principal - o aniversário de
Jesus Cristo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……. Jorge Silva (N. Guimarães) - Leu um texto subscrito por um grupo de participantes no último Jamboree,
apelando às associações escutistas portuguesas a candidatarem Portugal ao Jamboree de 2027. Os
signatários dizem tratar-se de um sonho, mas que se poderá tornar realidade. -----------------------------------------………. Atendendo que não foram recebidas alterações à ata anterior, a mesma foi considerada aprovada. ---……… No ponto TRÊS – Para a Apreciação, e discussão do Plano Trienal Regional de dois mil e doze a dois
mil e catorze, começou por usar da palavra o Chefe Regional, Ivo Faria, que saudou os caminheiros presentes
(apenas três), e agradeceu ao Núcleo de Guimarães, o acolhimento a este conselho regional. Explicou que o
tema – Simplesmente Escutismo, foi trazido do último Jamboree Mundial. Foi acrescentado para cada ano um
desafio a cada escuteiro: 2011/12 – “Faz tudo o que ele te disser”; 2012/13 – “Faz-te ao largo”; 2013/14 – “Não
tenhas medo”. Por fim, explicou o modelo de organização regional. ---------------------------------------------------------……. De seguida intervieram todos os secretários regionais, à exceção do Sec Reg. Património (José Arteiro),
que não esteve presente, mas que foi substituído pelo chefe regional. -----------------------------------------------------…… Foi dada depois a palavra aos conselheiros, que fizeram as seguintes intervenções. ---------------------------…… José Costa (Agr. 316) – Deu os parabéns à Junta Regional pelos Festivais Regionais, mas a informação é
escassa e tardia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……. Mendes (Agr. 457) – Questionou sobre o andamento do projeto do Centro de Montanha. ---------------------….... Amaral (Agr. 473) – Lançou algumas questões, sobre o CAE (Curso para Assistentes do Escutismo), os
dossiers técnico-pedagógicos (4.2.5) e o encontro anual da “comunidade de Fraião (4.3.3). --------------------------……. Finda a intervenção dos conselheiros, foi dada a palavra á Junta Regional, tendo começado por intervir o
chefe regional, que informou que as informações sobre os festivais, foram enviadas via net, em Dezembro, e
que o projeto do Campo de Montanha, esta a aguardar resposta do Ministério da Agricultura, bem como o
protocolo com a Camara de Vieira do Minho. Bernardino Miranda (SREFA), tentará entregar aos responsáveis
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da formação os dossiers de formação, e o encontro será restringido aos últimos três anos (setecentos e
cinquenta formandos). Hugo Cunha (SRAR), disse que o lançamento do tema dos festivais foi tardio mas
tentará ser melhorado, e que a informação será centralizada no site, já que estava espalhada por vários locais.......... Findo isto, foi colocado à votação o documento, o qual foi aprovado por UNANIMIDADE. -----------------......... No ponto QUATRO – Para a apresentação e discussão do Plano Anual Regional 2012, depois do chefe
regional ter intervido, falou o Hugo Cunha (SRAR) informando que a 28 de Abril será realizado o Festival
Monsenhor Américo e Escurtas no Cine Teatro Neiva – Vila do Conde (Cego do Maio), tendo sido depois
visualizado um vídeo de apresentação. Luís Mandim (SRAI), interveio, falando sobre o fundo não monetário de
apoio a atividades. Na impossibilidade, da Clarisse Matos (SRA), falou o chefe regional, informando que no site
da Junta Regional passará a estar toda a informação. Célia Areias (SRG), disse que vamos ter normalização
contabilística para entidades não lucrativas, e que a Operação Censos, não tem alterações significativas,
enquanto que sobre o património, o chefe regional, informou que terá início em Agosto, os 50 anos de Fraião, e
que é ideia, a criação de uma Casa-Museu. ----------------------------------------------------------------------------------------…… Foi dada depois a palavra aos conselheiros, que fizeram as seguintes intervenções. ---------------------------……. Valdemar (N. Famalicão) – Quanto ao AR (Assistente Regional) este no plano não fala, na estratégia nem
nos conteúdos. Questionou porquê a existência de três assistentes regionais, e como evitar o encerramento
dos agrupamentos. Falta a existência de um calendário no plano. Ficou com a dúvida da Ceia de Natal, apenas
para a JR ou para todos. Gostaria de saber o motivo dos 1000,00€ de apoio ao RW, quando em 2011, para o
Jamboree tinha apenas 250,00€. Não entende não haver CAL em 2012, e gostaria de ver os chequesformação, espelhados no orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------…… Amaral (Agr. 473) – Agradeceu a atenção aos formadores no Enforma, e questionou sobre Ações de
Formação Avançada.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

….. Miguel Salgado (N. Guimarães) – Depois de ter dado as Boas Vindas, não entende porque os cursos não
servem para gerar receitas. Não conhece as variáveis, mas não faz sentido dar prejuízo. Temos oportunidade
para por em prática o Programa Educativo, e deveríamos criar redes de espaços de que a região dispõe. ------……. A estas intervenções, respondeu o chefe regional, Ivo Faria, começando por dizer que o AR tem vida
bastante ocupada, e que na ARAE (Abertura Regional) teve um funeral. Nos encontros de assistentes de
núcleo, os mesmos tem conteúdo. Não há receitas mágicas, para gerir os conflitos. Pensaram em disponibilizar
um calendário no site, mas o mesmo não ia sair completo. Na formação, a oferta da pen, com os conteúdos do
curso, tem custos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…….. Bernardino Miranda (SREFA) – No que respeita ao CAL/GAF, estão com falta de inscrições. Não irá
haver CAP4. Existe também o problema de sobrelotação do CEF, pois já existem 250 formandos inscritos. -----…….. Célia (SRG) – A Ceia de Natal é apenas para a Junta Regional. Para o Jamboree Mundial ofereceram
mais que o orçamento (Kit). Quanto ao valor de 1000,00€, não sabem quantos se vão inscrever. ------------------……. Tendo sido autorizadas, novas intervenções, novamente o ch. Amaral (Agr. 473) disse que não deveria
ter sido imputado todos os custos a Fraião, porque existem escuteiros acampados e outras ações de formação.
Agradece também a dedução em IRS, pelas despesas não cobradas pelos formadores. ------------------------------…… Ernesto Machado (N. Guimarães) – As finanças levantam sempre muitas questões, mas as questões da
formação (ação pedagógica), fazem-se pouco. Seria positivo a existência de ações nas figuras de Maria, Pedro
e João Paulo II. Quanto aos cursos, quando começa, deveria fazer-se o pagamento. -----------------------------------
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……. A estas ultimas intervenções, respondeu o chefe regional, dizendo que esta a ser elaborado documento
orientador para identificar riscos nos agrupamentos e para gerir os recursos adultos. Foi possível ver quadros
com a vida de Maria na ARAE. Disse também que vai ser criado formulário de despesas. ---------------------------......... Findo isto, foi colocado à votação o documento, o qual foi aprovado por UNANIMIDADE. -----------------......... No ponto CINCO – Usaram da palavra os conselheiros: ---------------------------------------------------------------……… Conceição (Agr. 323) – Convidou à participação dos escuteiros na tomada de posse, de D. Manuel,
como Cardeal, no próximo dia 18 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------……… De seguida, o chefe regional, Ivo Faria, fez o convite para os presentes, comerem no final uma fatia de
bolo-rei já que estamos celebrando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------......... Depois de uma Avé-Maria e da Oração do Escuta, o Vice-presidente da Mesa, informou que no próximo
conselho regional, deverá ser eleita nova mesa, e 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:____________________________________________________

