
 

 
CONSELHO CONSULTIVO REGIONAL EXTRAORDINÁRIO 

 
Caros Chefes de Agrupamentos, Irmãos no Escutismo e em Cristo. 
 
Recebemos finalmente a notícia que há tanto ansiávamos da nossa Patrulha da Sede, informando que o edifício estará 
brevemente em ordem de ser inaugurado. 
 
De acordo com a disponibilidade do nosso Bispo e de outras entidades, o dia mais adequado será 19 de Novembro. 
Tendo em conta que, neste mesmo dia, tínhamos agendadas as nossas Jornadas do Chill, esta data também não irá 
afetar os planos dos nossos Agrupamentos que teriam este dia reservado para este evento e por isso esperamos ter 
todos juntos de nós nesta grande Festa da nossa Região. 
 
Apesar de todas as diligências que a partir de agora irão ser despoletadas, à questões que teremos de falar, e 
pormenores a acertar.    
 
Assim, nos termos do número 3 do artigo 45 do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas, convoco o Conselho 
Consultivo Regional de Aveiro para o próximo dia 28 de Outubro de 2016 no edifício da Sede Regional (em construção) 
junto ao Mercado de Santiago às 21,00 horas, com a seguinte 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
1 - Oração Inicial; 
2 – Inauguração Sede Regional 19 de Novembro; 
3 – Acanac 2017 – Ponto de situação e ultimas informações; 
4 – Tomada de posse de secretários Regionais; 
6 – Outros Assuntos de interesse para a Região 
7 - Oração Final 
 
Do Regulamento Geral do CNE: 
2. O Conselho Consultivo Regional é composto pelos membros da Mesa do Conselho Regional, da Junta 
Regional e do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, pelos Chefes de Núcleo ou seus representantes, 
pelos Chefes de Agrupamento ou seus representantes (apenas no caso de áreas não constituídas em 
Núcleos), pelos anteriores Chefes Regionais e ainda pelos dirigentes convidados pela Junta Regional. 

 
Contigo faremos mais e melhor por esta Região de Aveiro, mas, mais importante, por todos os jovens que nos são 
confiados. 
 
Com uma canhota Amiga,  
 

O Chefe Regional de Aveiro 

 
     José Carlos E. Santos 

             Aveiro e Sede Regional aos 18 de Abril de 2016 


