Ordem de Serviço Regional Nº 01/2019 de 31 de janeiro 2019

1– DETERMINAÇÕES
1.1- Suspensão de Agrupamentos
-nada1.2- Extinção de Agrupamentos
-nada2 - ACTIVIDADES
-nada3 - CRIAÇÃO DE SERVIÇOS REGIONAIS
-nada4 – EXTINÇÃO DE SERVIÇOS REGIONAIS
-nada5 - NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES DE DIRIGENTES
-nada6 - JUSTIÇA E DISCIPLINA / SANÇÕES DISCIPLINARES
-nada7 - JUSTIÇA E DISCIPLINA / DISTINÇÕES E PRÉMIOS
-Louvor Regional- Pelos relevantes serviços prestados ao Corpo Nacional de
Escutas, nomeadamente à Região de Braga. Por ter demonstrado um elevado
espírito de serviço e dedicação e uma atitude e valores que nos honram e
dignificam, desafiado permanentemente pelo horizonte de vistas largas, a
caminhar sem descanso, com alegria e a servir de forma cordial, fraterna e
solidária. Porque vive e sente o Escutismo que concretiza o sonho que respeita
a casa comum da Humanidade e que nos transmite valores estruturantes de
vidas felizes. Por despertar em todos o verdadeiro sentido de corpo, fraternidade
e amizade, pela dedicação, lealdade e clareza com que executou as suas funções
durante a consulta à Região, preparação e defesa da Proposta de Revisão
Estatutária, apresentada em Conselho Nacional Plenário, a Junta Regional de
Braga, agradecida, concede o Louvor Regional a:
6200000000002 - Carlos Alberto Lopes Pereira
-Nó de Mérito- Por demonstrar fidelidade à Lei, Princípios e Promessa, ser
exemplo de atitudes em favor da comunidade, ter competência reconhecida,

sob proposta fundamentada da direção do agrupamento, ouvida a respetiva
Junta de Núcleo, a Junta Regional de Braga, concede o Nó de Mérito a:
0805050663001 – Beatriz Ariana Carneiro de Abreu
0805030038005 – Pedro José Alves de Carvalho
0805030038006 – Ana Lúcia da Mata Sousa Batista
0605030038021 – Fernando Manuel da Silva Magalhães
-Cabeça de Lobo- Sob proposta fundamentada da direção do agrupamento,
ouvida a respetiva Junta de Núcleo, a Junta Regional de Braga, concede a Cabeça
de Lobo a:
1505070291014 – Maria Catarina Sampaio Oliveira
8- HOMOLGAÇÕES E QUALIFICAÇÕES
-nada9 – RECTIFICAÇÕES
-nadaSede Regional de Braga, 31 de janeiro de 2019
Hugo Cunha
Chefe Regional

