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Regulamento Interno

II - Da Sede
2. Na sede não é permitido ingerir bebidas alcoólicas, nem fumar; assim
como na zona envolvente à sede nos dias das reuniões e de actividades de alguma
unidade.
III – Do Agrupamento
4. “A Santa Missa é o centro e a raiz da vida do cristão" e sendo o CNE um
movimento da Igreja Católica, as Celebrações Eucarísticas fazem parte integral das
actividades. As ausências à Eucaristia, contarão como faltas à actividade, sendo
tratadas de acordo com o artigo VII deste Regulamento.
V - Admissões e passagens
1. É elegível para admissão todo o candidato que:
a. Professe a religião católica;
b. Seja baptizado ou, no caso de ainda o não ser, estar na disposição de se preparar
para receber este sacramento.
VI - Das Quotas e Seguros
8. O agrupamento incluirá, nos Censos, apenas os associados que se encontrem em
condições regulamentares;
VII - Assiduidade e Pontualidade
2. O associado, não dirigente, que por qualquer motivo tenha de faltar, deverá
efectuar um aviso prévio aos seus animadores. No caso de menores de 16 anos o
mesmo será efectuado pelo seu encarregado de educação.
7. Quando o número total de faltas de um associado, não dirigente, exceder os 25%
das reuniões e/ou 25% das actividades exteriores à sede, o Chefe de Unidade
efectuará uma exposição à Direcção do Agrupamento que, de acordo com a
mesma, avaliará a aplicação ou não da sanção de suspensão prevista no
Regulamento Geral do CNE.
IX - Do Uniforme
1. Todos os elementos devem participar devidamente uniformizados nas
respectivas actividades, incluindo reuniões semanais e Eucaristia, sob pena, de não
participarem nas referidas actividades.
XIV – Das Actividades
3. Durante acampamentos e outras actividades, os associados não dirigentes, não
poderão sair antes do fim das mesmas, salvo aviso prévio e autorização da Equipa
de Animação;
4. Não é permitido o uso de telemóveis ou outros aparelhos electrónicos não
autorizados pela Equipa de Animação;
10. Nenhum elemento poderá participar em Actividades sem que tenha todos os
documentos e quotas regularizadas. Cabe ao Secretário de Agrupamento informar
os Chefes de Secção dos elementos que não têm as suas situações regularizadas.
Aprovado pelo Conselho de Agrupamento a 13 de Setembro de 2009

GUIA DE PAIS 2012

CNE 683
TELHEIRAS

1

Agrupamento

Contactos
Chefe de Agrupamento
Ch Miguel Costa
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Comunidade 33

Contactos
Chefe de Secção
Ch Miguel Costa

962 476 385

Assistente de Agrupamento
Pd Rui Rosas da Silva 963 072 248

Chefe de Secção Adjunto
Ch Marco Serra

913 304 500

Chefe de Agrupamento Adjunto e Tesoureira
Ch Ana Costa
966 536 167

Instrutor
Ch Ana Arada

934 117 079

962 476 385

CD

Secretário de Agrupamento
Ch José da Silva Pinto 937 884 442
Site Agrupamento
e-mail Agrupamento

www.agr683.cne-escutismo.pt
geral@agr683.cne-escutismo.pt

Horário da Secretaria
Nos dias de actividade na sede das 14:30 às 15:00 e das 15:30 às 16:00.
Organograma 2011/2014

Paulo Silvestre
e-mail da Comunidade:

961 398 181
pioneiros@agr683.cne-escutismo.pt

Sempre que um pioneiro precise de faltar a uma reunião deverá informar
antecipadamente um dos animadores da secção e posteriormente
contactar o seu guia de equipa para saber se há alguma informação
referente à próxima reunião.
Os pioneiros estão organizados em equipa que constituem a
comunidade. O seu local de reunião é o abrigo, e a cor do lenço é
azul. O patrono dos pioneiros é São Pedro.

Clã 27
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Contactos
Chefe de Secção
Ch José da Silva Pinto

e-mail do Clã:

937 884 442

caminheiros@agr683.cne-escutismo.pt

Sempre que um caminheiro precise de faltar a uma reunião deverá
informar antecipadamente o seu guia de tribo.
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Expedição 71

Contactos
Chefe de Secção
Ch Sandra Gerardo
Chefe de Secção Adjunto
Ch João Ribeiro

966 353 598

2

Quotas

A quota anual é de 100,00€ pagos em 10 prestações mensais de
Setembro a Junho. A prestação de Junho é paga até Dezembro.
Os pagamentos devem ser feitos ao Tesoureiro do Agrupamento no primeiro
fim-de-semana de cada mês. A quota não inclui os custos das actividades de
exteriores e de acampamentos.

962 091 411
Cada secção pode ter uma quota semanal que não deve ultrapassar os 0,50€.

Instrutor
Ch Luís Gerardo

917 219 805
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CD

Alcateia 45

Marco Arede

Contactos
e-mail da Expedição:

exploradores@agr683.cne-escutismo.pt

Sempre que um explorador precise de faltar a uma reunião ou actividade
os Encarregados de Educação deverão informar previamente a equipa de
animação.
Após a actividade o explorador que falte, deverá contactar o seu guia de
patrulha para saber se há alguma informação referente à próxima reunião.

Os exploradores estão organizados em patrulhas que constituem a
expedição. O seu local de reunião é a base, e a cor do lenço é verde.
O patrono dos exploradores é São Tiago.

Chefe de Secção (Akela)
Ch Franco Costa

962 453 111

CD’s
Lina Costa
Sérgio Estrela

967 840 955
966 652 048

CIL
Daniel Costa
Cam
Fátima Ceia
e-mail da Alcateia:

lobitos@agr683.cne-escutismo.pt

Sempre que um lobito precise de faltar a uma reunião ou actividade os
Encarregados de Educação deverão informar previamente a equipa de
animação.
Após a actividade os Encarregados de Educação deverão procurar no site
se há algum aviso referente à próxima reunião.
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Material Necessário
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Informações Importantes

Para reuniões no Covil (Sede):
• Farda (para os que já forem lobitos)
• Caderno de caça
• Lápis
• Caneta
• Borracha
• Manual de Progresso
• Lanche e água

Refeições:
Normalmente são pedidos os almoços e lanches em actividades
exteriores e para os primeiros dias dos acampamentos.
Estas refeições devem ser saudáveis e devem dar a energia necessária para o lobito executar actividades diversas. Chocolates, doces e
batatas fritas costumam dar mau resultado. Evitem o envio deste tipo de
alimentos, principalmente para servirem de refeição.
Ex: 2 sandes, 1 salgado, 2 sumos 1 leite, 1 peça de fruta e água.

Para Dentadas (Pequenas Actividades):
• O mesmo material das reuniões
• Mochila pequena
• Almoço para o dia e água
• Calçado confortável (de acordo com a farda)
• Chapéu
• Agasalho

Vestuário e Calçado:
Todas as peças de roupa devem estar devidamente identificadas, para
serem facilmente reconhecidas pelos seus proprietários.
Se na mochila a roupa for arrumada em saquinhos por dias, torna-se muito
mais fácil para o lobito saber o que tem de vestir e onde está. Faça a
mochila com ele e não por ele, registe toda a roupa no caderno de caça.
O calçado deve ser apropriado para caminhadas. Roupa e calçado novos
não são a melhor opção para levar para as actividades.

Para as Caçadas (Acampamentos):
• O mesmo material das Dentadas
• Mochila grande
• Saco-cama
• Cantil com água
• Uma t-shirt por dia
• Uma muda de roupa interior e meias por dia
• Pijama ou fato de treino para dormir
• Calças para sujar (1 ou 2)
• Calças/calções (para vestir à noite)
• Camisola quente para o frio (ex.:Forro Polar)
• Lanterna com pilhas
• Saco para a roupa suja
• Lenços e rolo papel higiénico
• Material de higiene: escova, pasta de dentes, sabonete, toalha, etc
• Calçado apropriado e chinelos para o banho

Horário e reuniões:
Em geral as reuniões na sede começam às 15h00 e terminam às 19h30
após a missa, que faz parte da actividade.
Consulte sempre o site do agrupamento: http://agr683.cne-escutismo.pt
Pontualidade e Assiduidade:
A pontualidade e assiduidade dos patas-tenras/lobitos depende única e
exclusivamente dos pais. Se por alguma razão não conseguir levar/ir buscar
o lobito a horas, informe antecipadamente a equipa de animação.
Equipamentos electrónicos
Durante as actividades de sede e acampamentos não será permitido o uso
de rádios, i-pod’s ou similares e telemóveis (salvo casos excepcionais, mas
apenas nos horários de utilização estipulados).
Os lobitos estão organizados em bandos que constituem a alcateia.
O seu local de reunião é o covil, e a cor do lenço é amarelo. O
patrono dos lobitos é São Francisco de Assis.

