
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCATEIA 
Organização: 

➔ Idades: dos 7 aos 10 anos; 

➔ Os lobitos agrupam-se em bandos mistos até 8 elementos; 

➔ Os bandos têm o nome da cor do pêlo do lobo (preto, cinzento, castanho, ruivo e branco); 

➔ Cargos dentro de um bando: Guia e Sub-Guia. 

Mística: 

➔ O Livro da Selva de Rudyard Kipling (história de Mogli); 

➔ Cada lobito tem de escolher um nome de um animal da selva, que seja menor que o lobo; 

➔ A Chefia da Alcateia representa personagens d’O Livro da Selva (Aquelá: Chefe da Alcateia; Balú, Baguera e Cá: Sub-

Chefes da Alcateia); 

➔ Actividade final de trimestre chama-se Caçada. 

Símbolos/Cerimónias: 

➔ Saudação dos lobitos: mão direita, dedos indicador e do meio esticados a formar um “V” – representa os dois artigos da 

Lei da Alcateia e as orelhas do lobo, que estão sempre atentas; o anel formado pelos dedos anelar e polegar simboliza a 

união da Alcateia e a Rocha do Conselho; o dedo polegar por cima dos dedos anelar e mindinho significa “o mais forte 

protege o mais fraco”; 

➔ A formatura onde se juntam para receber indicações do/da Aquelá e onde são realizadas as cerimónias chama-se Grande 

Uivo e o momento de partilha de experiências, ideias e outros episódios da vida da Alcateia chama-se Rocha do Conselho; 

➔ A sala onde a Alcateia se reúne chama-se Covil; 

➔ Existe um Totem da Alcateia, que a representa; 

➔ Cor da divisão/jarreteiras: amarelo; 

➔ Progresso escotista: 1ª estrela, 2ª estrela e Lobito Alerta (bem como um conjunto vasto de especialidades); 

➔ Lema: “Melhor Possível”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBO DE ESCOTEIROS 
Organização: 

➔ Idades: dos 11 aos 13 anos; 

➔ Os elementos agrupam-se em patrulhas não-mistas até 8 elementos; 

➔ As patrulhas têm o nome de um animal que esteja inserido no livro Escotismo para Rapazes; 

➔ Cargos principais dentro de uma patrulha: Guia, Sub-Guia, Tesoureiro, Secretário e Guarda-Material. 

Mística: 

➔ Tribos Indígenas – cada Tribo de Escoteiros escolhe uma tribo indígena e, segundo os hábitos e particularidades dessa 

mesma tribo, constrói a sua própria identidade e mística; 

➔ Actividade final de trimestre chama-se Aventura. 

Símbolos/Cerimónias: 

➔ Saudação dos elementos: mão direita, dedos indicador, do meio e anelar esticados a formar um “III” – representa os três 

artigos do Compromisso de Honra. O dedo polegar por cima do dedo mindinho significa “o mais forte protege o mais 

fraco”; 

➔ A Tribo pode reunir em Conselho de Guias – órgão que faz a gestão da Tribo, onde podem ser tomadas decisões e quem 

pode assistir são os Guias, Sub-Guias das patrulhas e Chefia; em Conselho de Tribo – assembleia onde estão presentes 

todos os elementos da Tribo e Chefia e onde são discutidos vários assuntos relacionados com a Tribo; e em Fogo de 

Conselho –  momento de partilha de experiências, ideias e outros episódios da vida da Tribo/Grupo; 

➔ A sala onde cada patrulha se reúne chama-se Canto de Patrulha; 

➔ Cada patrulha tem de ter um Totem de Patrulha, que a representa, bem como um Grito de Patrulha; 

➔ Escalpe de Patrulha (conjunto de 4 fitas usadas na camisa do uniforme. Representa as cores do animal de cada patrulha); 

➔ Cor da divisão/jarreteiras: verde; 

➔ Progresso escotista: 1ª Epata, 2ª Etapa e 3ª Etapa (bem como um conjunto vasto de especialidades); 

➔ Lema: “Sempre Pronto”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBO DE EXPLORADORES 
Organização: 

➔ Idades: dos 14 aos 16 anos; 

➔ Os elementos agrupam-se em patrulhas não-mistas até 8 elementos; 

➔ As patrulhas têm o nome de um animal que esteja inserido no livro Escotismo para Rapazes; 

➔ Cargos principais dentro de uma patrulha: Guia, Sub-Guia, Tesoureiro, Secretário e Guarda-Material. 

Mística: 

➔ Tribos Exploradoras – cada Tribo de Exploradores escolhe uma tribo exploradora e, segundo os hábitos e particularidades 

dessa mesma tribo, constrói a sua própria identidade e mística; 

➔ Actividade final de trimestre chama-se Expedição. 

Símbolos/Cerimónias: 

➔ Saudação dos elementos: mão direita, dedos indicador, do meio e anelar esticados a formar um “III” – representa os três 

artigos do Compromisso de Honra. O dedo polegar por cima do dedo mindinho significa “o mais forte protege o mais 

fraco”; 

➔ A Tribo pode reunir em Conselho de Guias – órgão que faz a gestão da Tribo, onde podem ser tomadas decisões e quem 

pode assistir são os Guias, Sub-Guias das patrulhas e Chefia; em Conselho de Tribo – assembleia onde estão presentes 

todos os elementos da Tribo e Chefia e onde são discutidos vários assuntos relacionados com a Tribo; e em Fogo de 

Conselho –  momento de partilha de experiências, ideias e outros episódios da vida da Tribo/Grupo; 

➔ A sala onde cada patrulha se reúne chama-se Canto de Patrulha; 

➔ Cada patrulha tem de ter um Totem de Patrulha, que a representa, bem como um Grito de Patrulha; 

➔ Escalpe de Patrulha (conjunto de 4 fitas usadas na camisa do uniforme. Representa as cores do animal de cada patrulha); 

➔ Cor da divisão/jarreteiras: azul; 

➔ Progresso escotista: 1ª Epata, 2ª Etapa e 3ª Etapa (bem como um conjunto vasto de especialidades); 

➔ Lema: “Sempre Pronto”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÃ 
Organização: 

➔ Idades: dos 17 aos 21 anos; 

➔ Os elementos organizam-se em equipas de empreendimento mistas – estas equipas só são formadas aquando da 

organização de actividades de interesses comuns; 

➔ Cargos principais dentro do Clã: Guia, Sub-Guia, Tesoureiro, Secretário e Guarda-Material; 

➔ Equipa Executiva: composta pelos elementos que detêm os cargos principais. É esta a equipa que faz a gestão do Clã, 

juntamente com a Chefia de Divisão. 

Mística: 

➔ O Caminho – representa as decisões, metas e objectivos que cada caminheiro traça para si mesmo; 

➔ Actividades do Clã chamam-se Empreendimentos. 

Símbolos/Cerimónias: 

➔ Saudação dos elementos: mão direita, dedos indicador, do meio e anelar esticados a formar um “III” – representa os três 

artigos do Compromisso de Honra. O dedo polegar por cima do dedo mindinho significa “o mais forte protege o mais fraco”; 

➔ O Clã pode reunir em Conselho de Clã – onde são tomadas decisões e onde estão presentes todos os caminheiros e 

Chefia; em Fogo de Conselho – momento de partilha de experiências, ideias e outros episódios da vida de Clã/Grupo; e 

em Velada – espécie de Fogo de Conselho mas onde estão apenas presentes os elementos do Clã e Chefia; 

➔ A sala onde se reúnem chama-se Canto de Clã; 

➔ O Clã tem uma Tronca bifurcada que o representa (bem como simboliza as escolhas e encruzilhadas de cada um) e ainda 

tem um Grito de Clã; 

➔ Cor da divisão/jarreteiras: vermelho; 

➔ Progresso escotista: 1ª Epata, 2ª Etapa, 3ª Etapa e Escoteiro da Pátria (bem como algumas especialidades); 

➔ Carta de Clã: documento assinado por todos onde está definido o regulamento interno do Clã; 

➔ Lema: “Sempre Pronto”. 



 

CHEFIA 
Organização: 

➔ Idades: a partir dos 21 anos; 

➔ Na Chefia existem cargos de chefia (de cada divisão) e ainda cargos de gestão – Tesoureiro, Secretário, Guarda-Material, Serviços 

Administrativos e Arquivista. 

Símbolos/Cerimónias: 

➔ Saudação dos elementos: mão direita, dedos indicador, do meio e anelar esticados a formar um “III” – representa os três artigos do 

Compromisso de Honra. O dedo polegar por cima do dedo mindinho significa “o mais forte protege o mais fraco”; 

➔ A Chefia pode reunir em Conselho de Chefia – órgão gestor do Grupo onde são tomadas decisões e onde estão presentes todos os 

elementos da Chefia; e em Conselho de Grupo – órgão máximo de decisão, onde estão presentes todos os elementos do Grupo que 

tenham mais de 18 anos, que serve para espaço de discussão para assuntos importantes da vida de Grupo; 

➔ Cor da divisão/jarreteiras: branco; 

➔ Lema: “Sempre Pronto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


