
 

De: Assistente Nacional 
Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 
Assunto: Acolhimento dos peregrinos no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Data: 25-03-2020 
Circular: 01-AN-2020 
 
Caros Irmãos Escutas, 

Desejo que todos se encontrem com saúde e em segurança nestes tempos difíceis que vivemos. 
Estamos agora, mais do que nunca, Sempre Alerta para Servir, ficando em casa cuidando da nossa 
família e vizinhos na medida em que nos for possível. E preparando-nos para os próximos tempos, 
ainda cheios de incertezas. Contudo, esperando que dias melhores virão, através da nossa ação e 
da ação de Deus, queremos lançar mais um desafio, que se tornará realidade logo que as condições 
o permitirem. 

Como é certamente do vosso conhecimento, o CNE, através da Assistência Nacional, participa 
ativamente no acolhimento dos peregrinos no Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. 

Os elementos do CNE são integrados no contingente da Associação dos Servitas de Nossa Senhora 
de Fátima, no seu trabalho de apoio aos Peregrinos desenvolvido no interior do Santuário de Fátima. 
A principal colaboração acontece nos dias 12 e 13 de maio até outubro e na Peregrinação das 
Crianças, a 10 de Junho, embora já tenha acontecido sermos chamados a colaborar em outras 
ocasiões. 

Para o mês de maio próximo, se houver condições para a realização da Peregrinação, as 
inscrições devem chegar até ao 20 de abril. Para os meses seguintes, estas devem chegar até ao 
final do mês imediatamente anterior. 

Recordo que as inscrições são provisórias, pois o número de participantes em cada Peregrinação é 
definido pelo Santuário, de acordo com as expectativas de afluência de Peregrinos. 

De acordo com o Protocolo existente, os Escuteiros, para prestar serviço têm de cumprir alguns 
requisitos: 

- Ser Escuteiro com Promessa feita; 
- Ter idade mínima de 16 anos; 
- Estar corretamente uniformizado; 
- Viver o Serviço em atitude de Peregrino. 

As inscrições devem ser efetuadas devolvendo a ficha anexa, devidamente preenchida para o email: 
delegadofatima@escutismo.pt. O Chefe Luís Rodrigues é o responsável por este serviço. 

Podem também, para este endereço, colocar as questões que tenham, ou pelo telemóvel 965839048. 

Saudações Escutistas, Sempre Alerta Para Servir. 

 

O Assistente Nacional 
Pe. Luís Marinho 

mailto:delegadofatima@escutismo.pt


 

Serviço em Fátima 
 

Ficha de inscrição (provisória) 
 

Agrupamento n.º ___________________ 

Chefe de Agrupamento: _____________________ 

Contactos Chefe Agrupamento: Tel: _____________ e-mail: ____________________________________________________ 

Informação Pessoal Contactos Per. Aniversárias (dias 12 e 13) Per. Crianças 

Nome Secção NIN Telemóvel Mail Mai Jun Jul Ago Set Out 10-Jun 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nota: A coluna “Secção” deve ser preenchida de acordo com a seguinte legenda: 
 P = Pioneiro, C = Caminheiro, D = Dirigente, ou 
 NC = Noviço a Caminheiro ou ND = Noviço a Dirigente 
 
Tomei conhecimento de que os elementos acima descritos manifestaram a sua intenção e estão disponíveis para prestar Serviço no Santuário de 

Fátima, nas peregrinações assinaladas. 
 
A efetiva participação carece de confirmação posterior por parte do Delegado da Junta Central, e encontra-se condicionada às necessidades, 

comunicadas antecipadamente pelos serviços do Santuário. 
 
 
O Chefe de Agrupamento 
 
 
________________________ 
(carimbo e assinatura) 

 


