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Ata n.º 9/2016 do Conselho Regional da Região de Portalegre Castelo Branco
Aos dez dias do mês de Julho de dois mil e desaseis, reuniu na Santa Casa da
Misericórdia de Abrantes o Conselho Regional do Corpo Nacional de Escutas da Região de
Portalegre Castelo Branco.
A Mesa foi constituída pelos seguintes elementos: Presidente – Dirigente Maria José
Louro, Secretária – Dirigente Ana Carrega, Vogal – Dirigente Vítor Lopes, Vogal – Dirigente
João Cabrita.
No Conselho estiveram presentes 35 conselheiros em representação dos seguintes
Agrupamentos: 142 – Portalegre, 157 – Proença-a-Nova, 160 – Castelo Branco, 170 – Sertã,
172 – Abrantes, 193 – Mouriscas, 273 – -Tramagal, 326 – Idanha-a-Nova, 624 – Cebolais de
Cima, 697 – Rossio ao Sul do Tejo, 1053 – Alferrarede, 1080 – Oleiros e 1093 – Chainça e da
Junta Regional de Portalegre e Castelo Branco.
Ordem de trabalhos
1. Abertura e Boas Vindas.
2. Oração Inicial pelo Assistente Regional.
Ordem do dia:
2.1– Apreciação e Votação da Proposta de Plano e Orçamento 2016/2017
2.2– Relatório de Contas do DMF Regional de 2015
2.3– XVI ACAREG
2.4– Cenáculo Regional 2016
2.5– Informações sobre Eleições Regionais
Fim dos trabalhos
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Pelas 09h30m a Presidente da Mesa dos Conselhos Regionais deu as boas vindas aos
conselheiros e após a oração da manhã orientada pelo Assistente Regional foram iniciados os
trabalhos.
A Presidente da Mesa colocou a votação ata do último Conselho pelo facto de a mesma ter
sido enviada a todos Agrupamentos e até á presente data ninguém se ter pronunciado sobre a
mesma. Foi a mesma aprovada por maioria com 5 abstenções.
Ponto 2.5. - Informações sobre Eleições Regionais
O Chefe Eduardo Louro, Presidente da Comissão Eleitoral Regional, solicitou á Presidente
da mesa que lhe fosse dada a palavra no início dos trabalhos com a finalidade de informar os
conselheiros que uma vez que não houve qualquer lista candidata ao Conselho Fiscal e
Jurisdicional Regional, não haverá hoje eleições para este órgão. Assim irá ser aberto a 4 de
Setembro o processo eleitoral por forma a este órgão ser eleito a 4 de Dezembro data das
eleições para a Junta Central. Informou ainda que o dirigente Hugo Catarino termina o
mandato no Conselho Nacional de Representantes em Dezembro pelo que no próximo
Conselho Regional será eleito um novo representante.
2.1 – Apreciação e Votação da Proposta de Plano e Orçamento 2016/2017
Dada a palavra ao Chefe Regional, o mesmo fez uma breve apresentação do Plano para
2016/2017, referindo que a Junta Regional ao elaborar o plano teve alguma dificuldade em
fazer a escolha das actividades a incluir no mesmo uma vez que considera que há muitas
actividades de Agrupamento, Regionais, Nacionais, o que pode comprometer a vida das
seções, no bando, na patrulha, na equipe e na tribo. O plano de actividades foi elaborado em
sintonia com o plano da Diocese e com o plano nacional do CNE, podendo neste último haver
algumas alterações e novidades uma vez que irá haver uma nova Junta Central.
Referiu que a Junta Regional vai continuar com a Pedrada no Charco, agora na fase de
análise das respostas no debate estratégico.
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Tal como em anos anteriores os dias regionais das seções vão se juntar ao dia de São
Jorge, sendo que no sábado vamos também participar no dia Diocesano da catequese.
A Junta Regional optou por fazer a abertura regional das actividades de modo não
presencial, sendo elaborada uma dinâmica para cada seção e através desta os agrupamentos
estarem todos em sintonia.
É intenção da Junta Regional manter os festivais apelando á criatividade dos jovens.
Relativamente ao ACANAC o chefe Paulo referiu que a Junta Regional e os Agrupamentos
se deviam empenhar nesta actividade, uma vez que é a 4 vez consecutiva que a região recebe
esta actividade.
Quanto ao ADUFE no próximo ano a prioridade é dar formação e valorizar o cargo do
Guia.
O programa educativo é a parte mais complicada do Plano de actividades, pelo que
temos de ter aqui mais motivação e partilha de boas práticas. Neste âmbito o Secretário
regional pedagógico disponibilizou-se para visitar os agrupamentos.
Foi também informado que foi passado o testemunho á nova equipa do cenáculo
regional, estando esta já a trabalhar.
Usou da palavra o Assistente Regional, Pe. Nuno Folgado que informou os conselheiros
que a região vai participar na actividade “A Luz da Paz de Belém”, no entanto não está
definido como vai ser esta actividade em termos regionais, uma vez que o pretendido é que
esta luz chegue a todos os agrupamentos.
O Pe. Nuno Folgado referiu ainda que um dos objectivos no âmbito da pedagogia da Fé é
a valorização da celebração da Eucaristia.
Relativamente á Direta com Deus apesar de haver alguns aspectos a melhorar dada a
avaliação positiva que a actividade tem tido vai a mesma manter-se.
O Chefe Pereira tomou a palavra para dar algumas informações referentes á área
administrativa referindo que o Site tem documentação e informação para os agrupamentos,
no entanto o mesmo ainda não está concluído devido á falta de espaço no domínio.
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Quanto á área financeira foi referido pelo chefe António Janeiro que o processo do centro
de custos, quanto custa cada actividade e o enceramento de contas está a ser efectuado em
trinta dias.
O Assistente Regional, também responsável pela área da comunicação referiu que os
órgãos de comunicação da paróquia são para nós parceiros privilegiados, bem como a Flor de
Lis online, onde devemos divulgar o que temos de bom, pois essa é uma obrigação nossa.
Quanto ao site regional, estamos em fase de ultrapassar barreiras técnicas que não
dependem de nós, pois como já foi aqui referido o domínio não tem espaço suficiente.
O chefe André usou da palavra para informar que na área pedagógica vão continuar a
ser dadas ferramentas e materiais pedagógicos nas actividades regionais, que vão
acompanhar o CNE a nível nacional e aumentar o envolvimento do Jovem, nomeadamente
com a realização do Conselho de Guias Regional.
Foi dada a palavra ao chefe Regional, Paulo Silva, que referiu que a Biblioteca Regional é
um dos projectos que está na ordem do dia uma vez que pretendem reunir e disponibilizar
todas as publicações com interesse escutista. Quanto ao ambiente vai ser dada continuidade
ao que tem sido feito. Já no âmbito da protecção civil, os escuteiros são um recurso de
retaguarda pelo que devemos estar preparados e ter disponibilidade para dar resposta a
situações mais complicadas que possam surgir.
Para falar do Centro escutista Margueritte Martins – São Domingos, foi dada a palavra ao
Chefe André que para além de referir as boas condições que as novas instalações
disponibilizam, referiu o AtivDomingos projeto através do qual se pretende dar vida a esta
casa.
Relativamente ao DMF regional, o chefe Paulo Silva, informou que de momento já existe
um “stock” de artigos seleccionados e que conseguem dar resposta eficaz aos agrupamentos.
Após esta breve apresentação do plano de actividades a Junta Regional mostrou a sua
disponibilidade para responder a questões dos conselheiros.
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O chefe Joaquim Mendes do agrupamento 1053 de Alferrarede, considera que a junção
dos Dias Regionais com o São Jorge, não resulta uma vez que andamos a correr e não há
tempo para nada e o facto de ainda juntarem a catequese menos tempo vai ficar para as
actividades.
Em resposta ao chefe Joaquim Mendes o chefe André referiu que as vantagem na junção
destas actividades passa pela logística dos transportes e custos a ela associados, bem como os
agrupamentos ficarem com mais tempo para as suas actividades, uma vez que numa
actividade se realizam 5. Quanto á junção com a catequese será mais um motivo de atração e
de mostrarmos a nossa fé.
O Chefe Regional, acrescentou que a avaliação do São Jorge pesou muito nesta decisão
e analisados os prós e os contras, conclui-se que tem mais prós, pelo que vamos manter este
modelo. Tendo-se verificado numa reunião com os assistentes regionais que o São Jorge
coincidia com o Dia Diocesano da Catequese, no sentido de criar sinergias entre estes dois
campos escutismo/ catequese resolvemos apresentar esta proposta.
Após este esclarecimento, foi dada a palavra ao chefe Dino Bento do Agrupamento 172
de Abrantes. Na opinião do chefe Dino Bento, o ADUFE é uma actividade muito importante no
entanto não vê disponibilidade para a mesma ser realizada todos os anos. Considera que seria
mais vantajoso fazer uma actividade com os chefes para dar formação sobre o método do
projecto para que as ferramentas sejam aplicadas. Quanto aos festivais, o mesmo dirigente
não vê necessidade dos mesmos uma vez que os vídeos demoram tempo a ser elaborados e
estamos a tirar tempo ás seções.
O chefe regional, no uso da palavra referiu que os dirigentes têm de ter disponibilidade
para participar no INDABA uma vez que lá são focados estes temas. Quanto ao ADUFE todos
os anos esta questão tem sido discutida e conclui-se que temos de ter a capacidade de dosear
conteúdos ao longo de 3 anos e alargar a outras funções.
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Usou da palavra o chefe André, que referiu que na verdade os Hinos e logotipos para os
festivais dão muito trabalho, mas estes podem ser feitos por grupos constituídos por
elementos das várias seções, e não necessita de comprometer a vida da seção.
Ainda quanto aos Festivais o Assistente Regional, indicou que uma vez que a participação
nestes tem sido mínima o que seria lógico era desistir de os realizar porém em vez de desistir
vamos motivar e criar incentivo á participação.
Não havendo mais questões, foi colocado o Votação a Proposta de Plano e Orçamento
2016/, tendo sido aprovado por unanimidade.
Após um intervalo de 30 minutos para café reiniciamos os trabalhos ás 11h30.
2.2– Relatório de Contas do DMF Regional de 2015
O chefe Pedro Fernandes, fez a apresentação do Relatório de Contas do DMF Regional
de 2015, referindo ainda que tem sido efectuado um aumento de existências para dar
resposta o mais eficiente possível. Solicitou aos agrupamentos para que no final do ano
fossem saldadas as contas com o DMF para que seja possível apresentar as contas o mais
fidedigno possível e com o máximo rigor. De futuro pretende que este relatório seja o mais
analítico possível para que da leitura dos números não haja qualquer dúvida. Solicitou aos
agrupamentos que efectuassem os pagamentos do DMF para a conta do mesmo e não para a
conta da caixa geral de depósitos uma vez deste modo não é identificado o pagamento e
compromete o processo. Não havendo questões, tendo sido colocado a votação foi o –
Relatório de Contas do DMF Regional de 2015, aprovado por unanimidade.
2.4 – Cenáculo Regional
Foi dada a palavra ao Caminheiro João Luís do agrupamento 172 de Abrantes, na
qualidade de elemento da E.P do cenáculo regional. O João luís referiu que foi pedido aos
dirigentes que respondessem a um questionário e que apenas alguns responderam ficando o

Pág. 7 de 8 Págs.

número de respostas muito aquém do desejado. Fez a apresentação das conclusões do
Cenáculo e pede a sua divulgação nos agrupamentos aos caminheiros e dirigentes.
O chefe André, deu os parabéns à E.P do cenáculo referindo que fizeram um bom
trabalho.
O Assistente Regional também deu os parabéns à E.P cenáculo pelo trabalho feito que
considera ser muito positivo, porém ainda falta darmos um passo na seriedade do trabalho
quer da EP quer de todos.
O chefe José Gomes deu os parabéns á E.P pelo trabalho desenvolvido porém não pode
concordar com algumas das conclusões apresentadas uma vez que as mesmas não
correspondem á realidade, uma vez que as actividades realizadas pelo departamento têm sido
sempre diferentes pelo menos desde que ele está no departamento, têm sido realizadas na
natureza e propostas pelos caminheiros.
A chefe Ana Carrega do agrupamento 160 Castelo Branco, referiu que algumas
conclusões aqui apresentadas são o resultado do debate de caminheiros que não participam
nas actividades regionais, e como tal não espelham a realidade.
2.3– XVI ACAREG
Foram apresentados pelo chefe Pereira, os números do ACAREG e no total vão estar em
campo 641 elementos, de 14 agrupamentos da região e uma representação do agrupamento
de Nossa Senhora de Fátima de Genebra.
Depois da oração final presidida pelo Assistente Regional deram-se por encerrados os
trabalhos do Conselho Regional, pelas 13h00 do qual se lavrou a presente ata que vai ser
assinada pelos membros da Mesa presentes.
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Presidente
Dirigente Maria José Louro

Secretária
Dirigente Ana Maria Marques da Costa Batista Carrega

Vogal
Dirigente Victor Manuel Ferreira Lopes

Vogal
Dirigente João Paulo Cabrita

