Contactos da Secretaria/Tesoureiro, Miguel Lontro: Telm: 919585186 E-mail: mail@cpcoe.org ou miglontro@gmail.com

Quota Anual: 12 Euros (adultos); 9 Euros (<15anos); 15 Euros (estrangeiro)

- Propor e discutir em Assembleia Geral as iniciativas, os actos e os

Data: ___/___/______ Assinatura: _______________________________________

Desejo tornar-me sócio do CLUBE PORTUGUÊS DE COLECCIONADORES DEOBJECTOS ESCUTISTAS, para o qual envio o
pagamento da Inscrição, que é simultaneamente a quota de sócio para o ano corrente, e prometendo respeitar o seu Código
de Conduta.

O que coleccionas: ___________________________________________________________________________________

Agrupamento/Grupo:____________________________________ Cargo/Secção: _________________________________

Associação: ______________________________________________ Região: ____________________________________

E-Mail:_______________________________________________________________ Telefone: ______________________

________________________________________________________________ Profissão: __________________________

Morada: ____________________________________________________________________________________________

Nome:_________________________________________________________________ Data de nascimento : ___/___/___

FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO

DIREITOS DOS SÓCIOS NORMAL/JÚNIOR

factos que interessam à vida do CPCOE;
- Votar na Assembleia Geral;
- Votar e ser votado em eleições para os Órgãos Sociais, desde que
tenha idade igual ou superior a 18 anos;
- Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral nos
termos definidos neste regulamento;
- Propor novos sócios;
- Receber um cartão identificativo de sócio;
- Receber um distintivo com o logótipo do CPCOE;
- Receber informações veiculadas pelos Órgãos Sociais;
- Receber o boletim oficial do CPCOE;
- Publicar gratuitamente artigos e anúncios no boletim oficial do
CPCOE;
- Receber uma lista com os contactos de todos os sócios;
- Ter acesso ao Serviço de Distribuição do CPCOE.
DEVERES DOS SÓCIOS NORMAL/JÚNIOR
- Pagar regularmente as quotas, conforme o valor e o prazo
determinados pela Assembleia Geral;
- Exercer gratuitamente os cargos para que for eleito;
- Acatar as decisões dos Órgãos Sociais;
- Assistir às reuniões da Assembleia Geral;
- Actuar de maneira a garantir a eficiência, a disciplina e o prestígio
do CPCOE;
- Respeitar e aplicar o Regulamento Interno e os Estatutos do
CPCOE.
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QUOTIZAÇÃO DOS SÓCIOS
- A quotização dos sócios obedece a uma tabela de valores, tendo
em conta a categoria de cada sócio, e é revista anualmente pela
Assembleia Geral.
- A renovação das quotas dos sócios é feita anualmente, de acordo
com o ano civil, até ao final do mês de Março.
- No caso de a regularização da quotização não ser feita no prazo
indicado no número anterior, o sócio será avisado por carta
normal ou correio electrónico sobre esta irregularidade.
- Os novos membros inscritos depois de Janeiro terão direito a
receber todas as publicações do CPCOE desde o início do ano
em curso.
QUOTAS ANUAIS
- Sócios Júnior (até 15 anos): € 9,00
- Sócios Adultos (mais de 15 anos): € 12,00
- Sócios Estrangeiros: € 15,00
- Quota Familiar:
Sócio "Titular" mais um "Auxiliar" maior de 15 anos -100%+50%
Sócio "Titular" mais um "Auxiliar" menor de 15 anos - 100% + 0%

www.cpcoe.org
www.facebook.com/cpcoe

O QUE É O CPCOE?

O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO

ENCONTROS

O Clube Português de Coleccionadores de Objectos
Escutistas é uma associação sem fins lucrativos,
independente de qualquer associação escutista
nacional ou internacional, que reune colecionadores
de temática escutista.

O Clube tem um Serviço de Distribuição que permite
aos sócios adquirirem algum material escutista
coleccionável a preços vantajosos. Muitas vezes este
material resulta de trocas efectuadas com outros
Clubes estrangeiros ou de ofertas feitas ao CPCOE.
Periodicamente é distribuído aos sócios um preçário do
material à venda.

O clube promove encontros de âmbito nacional e
regional, publicitados através do boletim oficial
“Carolas”. São sempre bem-vindos a estes encontros
coleccionadores não-sócios, num espírito aberto de
fraternidade. São incentivadas as participações de
sócios em encontros internacionais de coleccionadores,
sendo estes divulgados através do boletim do clube. O
CPCOE tenta, sempre que possível, participar
oficialmente nestes encontros.

OBJECTIVOS DO CPCOE:

- motivar o coleccionismo desta temática;
- ajudar os sócios nas suas colecções;
- facilitar o contacto entre todos os coleccionadores;
- esclarecer dúvidas relativas a esta temática;
- divulgar a herança escutista através de exposições;
- promover encontros nacionais e regionais de
coleccionadores;
- manter intercâmbios com outros clubes similares
espalhados pelo mundo;
- participar em encontros internacionais de
coleccionadores;
- desenvolver o historial dos objectos coleccionáveis,
nomeadamente através da publicação de catálogos;
QUEM PODE SER SÓCIO?

Este Clube é originalmente destinado a membros, exmembros e simpatizantes do Movimento Escutista e
Guidista em Portugal.

ASSEMBLEIA NACIONAL
O “CAROLAS”
O “Carolas” é o boletim oficial do CPCOE. É publicado
quatro vezes por ano e enviado aos sócios.
A participação e colaboração dos sócios no boletim são
sempre bem vindas e incentivadas, quer através de
artigos (notas históricas,novidades, informações, etc.)
ou de anúncios pessoais. Não existindo uma “redacção”
fixa do boletim, este será sempre feito com base nas
participações dos sócios. O “Carolas” terá sempre uma
secção de anúncios gratuitos para os sócios. Sempre
que sejam do conhecimento do clube, novos distintivos
e outros objectos são divulgados no boletim.

EXPOSIÇÕES

No entanto, o Clube tem todo o gosto em aceitar
inscrições de qualquer coleccionador estrangeiro,
reafirmando assim a fraternidade mundial que nos
une a todos, sem fronteiras geográficas, culturais,
raciais ou linguísticas. Entre os sócios actuais
contam-se já alguns estrangeiros.

O CPCOE organiza exposições de temática
escutista em actividades nacionais, regionais ou locais
de qualquer associação escutista. Os sócios são
convidados a participarem, exibindo as suas colecções,
ou apenas visitando.
Do património do clube fazem parte já alguns
expositores, de forma a permitir alguma autonomia nas
exposições.

Como todas as associações e clubes, o CPCOE tem
uma Assembleia Nacional onde são definidas as
directrizes do clube. A esta assembleia compete aprovar
os Estatutos e eleger os corpos gerentes.
QUOTAS, MEIOS DE PAGAMENTO
- Cheque em nome de: CPCOE
- Vale postal em nome de: CPCOE
- Transferência bancaria para o
NIB: 0045 3440 4021 2040 1398 9
- Em dinheiro, quando nos encontrar-mos
pessoalmente em encontros, exposições ou
actividades
Quando se trata de cheques ou vales postais, enviar
por correio para o Tesoureiro do clube:
Clube Português de Coleccionadores de Objectos
Escutistas
Rua Fernandes Costa nº59 2º Esq.
3070-323 Mira
Portugal
Nota:
A regularização da Quota Anual normalmente efectua-se nos
meses de Janeiro e Fevereiro de cada Ano.

