Circular: 13/1920
Data: 19/09/2017
Assunto: Velada de Armas e Promessas de elementos – 25/07/2020

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Vimos pela presente informar que dada a pandemia que todo o mundo atravessa a direcção do
agrupamento decidiu que este ano se irão realizar no dia 25 de julho duas cerimónias que
congregarão, cada uma delas, a Velada de Armas e a Promessa dos elementos que iniciaram
a seu precurso este ano no CNE e dos elementos que reforçam a sua permanencia no movimento,
agora numa outra seccção.
Posto o acima, informamos que:
- Os elementos da Alcateia e da Comunidade farão a sua Velada de Armas e Promessa às
10h00;
- Os elementos da Expedição e do Clã farão a sua Velada de Armas e Promessa às 15h30.
N:B Os elementos que informaram as secções que não vão estar presentes no dia 25 de Julho
irão fazer a sua Velada de Armas e Promessa no dia 5 de Setembro às 10h00.
Passamos agora a expor os procedimentos para a realização das cerimónias:
•

Uso de máscara obrigatória para todos os que irão estar presentes nas cerimónia
(familiares, padrinho/madrinha e elementos);

•

Local: Igreja Nossa Senhora da Areosa;

•

Secção, Horário e Ponto de recepção dos elementos:

•

o

Alcateia–9h30-Porta lateral direita do gradeamento da frente da Igreja;

o

Comunidade–9h30-Porta lateral esquerda do gradeamento da frente da Igreja;

o

Expedição–15h00–Porta central do gradeamento da frente da Igreja;

o

Clã–15h00-Albergue.

Ponto de encontro para a Entrega/Despedida dos elementos:
o

Alcateia – Porta do Multiusos (vulgo cripta);

o

Comunidade – Adro (vulgo sino);

o

Expedição – Adro (vulgo sino);

o

Clã – Albergue.

•

Todos os elementos que vão fazer a Promessa (excepcionalmente):
o

Levar todas as insignias entregues pela equipa de animação, cosidas na camisa e
no lenço;

•

o

Levar o novo lenço na mão;

o

Não levam boina;

o

Cerimonial impresso (se acharem necessário).

Relembramos a todos os elementos que tem de se apresentar fardados com
atavio/aprumo.
Não esquecer: bota castanha ou preta, lenço só com uma anilha, mangas da camisa
arregaçadas.

•

Convites:
o

Dada a lotação da Igreja estar condicionada, só será permitida a entrada aos
familiares e padrinho/madrinha do elemento a investir que apresentem convite;

o

Cada elemento tem direito a 4 convites no total, o que corresponde a 4 pessoas,
ou seja, 3 convites para familiares e 1 convite para o padrinho ou para a madrinha.

N.B. A pessoa que tiver o convite padrinho irá ser encaminhado para um local especifico,
pelo que é importante que este convite seja entregue especificamente ao padrinho ou madrinha,
de forma a que haja a menor movimentação durante a cerimónia e cruzamentos.
•

Fotografias ou filmagens não são permitidas.

N.B. Haverá um dirigente a fotografar durante as cerimónias, sendo que as fotografias irão ser
colocadas no Facebook do Agrupamento. Caso pretendam adquirir as as fotografias em papel
fotográfico terão de contactar o responsável pelo registo fotográfico, André Rodrigues – 93 441
14 46.
Os Chefes de Unidade e respectivas equipas de animação estarão disponíveis para prestar
esclarecimentos adicionais a quem delas necessitar.
Saudações Escutistas,
Pl` Direção do Agrupamento
Fernando Fernandes
(Secretário de Agrupamento)

