
 

 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

AGRUPAMENTO 779 - CACIA 

 

INSCRIÇÃO NO AGRUPAMENTO 

PARA ASPIRANTE A: LOBITO __ EXPLORADOR __ PIONEIRO __ CAMINHEIRO __ 

Sendo o Corpo Nacional de Escutas um movimento ligado a Igreja Católica e que obedece a certas normas, como por 

exemplo haver elo de ligação entre a Educação Escutista e Familiar, é necessário termos conhecimento de alguns 

dados particulares. 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome do Aspirante: ___________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___ / ___ / ____ 

Freguesia ______________________ Concelho ___________________  Distrito _________________________ 

Data de Baptismo: ___ / ___ / ___   Igreja / Paróquia: _______________________________________________ 

Bilhete de Identidade nº: ____________ Emissão: ___ / ___ / ___ Arquivo: ______________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

2. FILIAÇÃO 

Nome do Pai: ________________________________________________________________________________ 

Residência: _________________________________________________________ Tel. ____________________ 

Profissão: _______________________________________ E-mail: _____________________________________ 

Nome da Mãe: _______________________________________________________________________________ 

Residência: _________________________________________________________ Tel. ____________________ 

Profissão: _______________________________________ E-mail: _____________________________________ 

3. EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Escola: ____________________________________  Habilitações Literárias: _____________________________ 

4. EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Frequenta Catequese? ________ Ano: _________ Igreja / Paróquia: _________________________________ 

1º Comunhão? ____ Data: ___ / ___ / ___ Profissão de Fé? ____ Data: ___ / ___ / ___ 

5. TEMPOS LIVRES 

Pertence a outra associação? ____ Qual? ______________________ Qual o horário? ___________________ 

 

Esclarecemos que ficando o seu educando a pertencer ao nosso Agrupamento, terá de dispor de tempo 

para as actividades de Sábado das 15.30h às 18h e outras actividades típicas do nosso movimento. 

Quando se realizarem Acampamentos e outras actividades o horário será anunciado na semana 

anterior no mínimo. Ficando abrangido pelos regulamentos de Admissão e de Assiduidade.  

Custo estimado: 45€/ano (quotas e seguros)  + valor das actividades. 

Autorizo que sejam tiradas fotos ao meu filho em actividades Escutistas, podendo ser publicadas no site 

oficial do Agrupamento ou outro meio de comunicação para fins de informação ou divulgação do 

Agrupamento.    SIM / NÃO 

Assinatura do Pai ou Mãe: _______________________________________________________________ 

Cacia, __________________ de ______________________ de _________________  


