AGRUPAMENTO

PAGAMENTOS
Ao entrar para o Agrupamento cada elemento

Horário e reuniões: Em geral as reuniões começam

paga:

às 13h30 e terminam às 16h00, O calendário anual

a

joia

de

anualmente.
Sede: 5,rue Munchen Tesch L-2173 Luxembourg
Reuniões: rue François Gerden L-8132 Bridel
Loja LESSURE:

1,

rue

Jean

Origer,

L-2269

Luxembourg

Chefe de Agrupamento: Bruno Martins
621 516 578 bruno@saintalphonse.lgs.lu

INFORMAÇÕES

inscrição
Para

(15€)

além

que

desse

é

paga

montante,

ainda têm de pagar o custo da cobertura do

SOAK IT UP

seguro

de

associado

nos

Lëtzebuerger

Guiden a Scouten (15€).

a quota de Agrupamento é de 20€, que

está

publicado

no

site

do

agrupamento:

www.saintalphonse.lgs.lu/calendario
Refeições: Normalmente são pedidos os almoços e

THE CITY
OF SUN

lanches

em

atividades

exteriores

e

para

os

primeiros dias dos acampamentos. Estas refeições
devem ser saudáveis e devem dar a energia
necessária para o escuteiro executar atividades

podem ser pagos em 10 prestações mensais

diversas.

de Setembro a Junho, ou num pagamento

costumam dar mau resultado. Evitem o envio deste

único no inicio do ano escutista.

tipo de alimentos, principalmente para servirem de

Chocolates,

doces

e

batatas

fritas

refeição.

Chefe Adjunto e Secretário: Eugénio Marques
691 285 684 secretaria@saintalphonse.lgs.lu

Assistente de Agrupamento: Pe Sérgio Mendes
621 797 572 assistente@saintalphonse.lgs.lu

Tesoureira de Agrupamento: Milene Marques
621 835 845 tesouraria@saintalphonse.lgs.lu

Comissão de Pais:
comissao@saintalphonse.lgs.lu

@aesascouts

Todos os pagamentos devem ser feitos á

Vestuário, Calçado e Equipamento: Todas as

Tesoureira, ou por transferência para a conta:

peças

Nome: Scouts Saint Alphonse

identificadas, para serem facilmente reconhecidas

de

roupa

devem

estar

devidamente

pelos seus proprietários. Se na mochila a roupa for

IBAN: LU88 0019 3055 3931 8000.

arrumada em saquinhos por dias, torna-se muito

BIC: BCEELULL

mais fácil para um lobito saber o que tem de vestir

A quota não inclui os custos das atividades
exteriores tais como acampamentos. Ainda em

e onde está. Faça a mochila com ele e não por ele.
O calçado deve ser apropriado para caminhadas.
Roupa e calçado novo não são a melhor opção para

relação à questão financeira, o Agrupamento

levar para as atividades.

promove várias campanhas de angariação de

Objetos de valor e equipamentos electrónicos:

fundos

aos

Durante as actividades não é permitido o uso de

elementos usufruir diretamente de parte do

rádios, i-pod’s ou similares e telemóveis (salvo

valor que conseguem gerar em cada campanha.

casos

que,

muitas

vezes,

permitem

chefia).

devidamente

autorizados

Equipamentos

pela

electrónicos

respetiva

ou

outros

objetos de valor devem sempre ficar em casa. O

www.saintalphonse.lgs.lu

Agrupamento não é responsável pelo dano ou
perda destes objectos.

EXPLORADORES

LOBITOS

MATERIAL

Àquêlá: Paula Martins

Chefe da Expedição: Stéphanie Martins

Para reuniões na Sede:

621 175 329 lobitos@saintalphonse.lgs.lu

621685792 exploradores@saintalphonse.lgs.lu

Uniforme completo
Caderno de caça, lápis, caneta e borracha

lobitos

Sempre que um explorador precise de faltar a

dependem única e exclusivamente dos pais. Se

uma reunião ou atividade os Encarregados de

por alguma razão não conseguir levar/ir buscar

Educação deverão informar previamente a chefia

o lobito a horas, informe antecipadamente a

de secção. Após a atividade o explorador que

O mesmo material das reuniões

falte, deverá contactar o seu guia de patrulha

Mochila pequena

para saber se há alguma informação referente à

Almoço para o dia e água

próxima reunião. Os Exploradores têm entre 11 e

Calçado

14 anos e estão organizados em patrulhas que

uniforme)

constituem a expedição. O seu local de reunião é

Chapéu de BP, Boné e Gorro do AESA

a base, e a cor do lenço é o violeta. O patrono dos

Agasalho/impermeável

A

pontualidade

e

assiduidade

nos

Àquêlá. Sempre que um lobito precise de faltar
a uma reunião ou actividade os Encarregados
de Educação deverão informar previamente a a
chefia

de

secção.

Após

a

actividade

os

Encarregados de Educação deverão procurar
junto da Chefia da Alcateia, se há algum aviso
referente à próxima reunião. Os Lobitos têm
entre 7 a 11 anos e estão organizados em
bandos que constituem a alcateia. O seu local

SOAK IT UP

PIONEIROS
Chefe da Communidade: Hélio Guerra
661863187 pioneiros@saintalphonse.lgs.lu

CAMINHEIROS

THE CITY
OF SUN

Para pequenas Actividades:

confortável

(de

acordo

com

o

exploradores é São Tiago.

de reunião é o covil, e a cor do lenço é amarelo.
O patrono dos lobitos é São Francisco de Assis.

Lanche e água

Sempre que um pioneiro precise de faltar a uma
reunião deverá informar antecipadamente a chefia

Chefe do Clã: Bruno Martins

de secção e posteriormente contactar o seu guia

621516578 caminheiros@saintalphonse.lgs.lu

de equipa para saber se há alguma informação
referente à próxima reunião. Os pioneiros têm

Os caminheiros têm entre 18 a 22 anos e estão

entre 14 e 18 anos e estão organizados em equipas

organizados em tribos que constituem o clã. O seu

que constituem a comunidade. O seu local de

local de reunião é o albergue, e a cor do lenço é

reunião é o abrigo, e a cor do lenço é o vermelho.

bege. O patrono dos caminheiros é São Paulo.

O patrono dos pioneiros é São Pedro.

Para os Acampamentos:
O mesmo material das Actividades
Mochila grande
Saco-cama e esteira
Cantil com água
Kit loiça (prato, copo, talheres, pano de loiça)
Uma muda de roupa interior e meias por dia
Pijama ou fato de treino para dormir
Calças para sujar (1 ou 2)
Camisola quente para o frio (ex.:Forro/Polar)
Lanterna com pilhas
Saco para a roupa suja
Material de higiene: escova, pasta de dentes,
sabonete, toalha, etc
Calçado apropriado e chinelos para o banho

