
 

 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Assistente Nacional  
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Serviço ACOLHEDORES 
Data: 3 de junho de 2020 
Circular: 20-13-SNAS 

 

Caros Irmãos Escutas, 

Nestes momentos mais difíceis que nos levam a uma adaptação das nossas formas de 

comunhão com a Igreja, e a dinamizar o nosso lema “Sempre Alerta para Servir”, a Reitoria do 

Santuário de Fátima propôs ao CNE integrar um projeto de serviço que deve ser entendido como 

uma oportunidade de crescimento para os nossos escuteiros, em todas as áreas e muito 

especialmente na área espiritual. Este serviço implica uma atenção e carinho especial a todos 

aqueles que se dirigem a este local tão especial de comunhão como é o Santuário de Fátima, 

coincidindo com o retomar das celebrações abertas à assembleia. 

O serviço tem o nome de “ACOLHEDORES” e é um grupo que atua no acolhimento nas Basílicas 

e no recinto de Oração, sob orientação da Reitoria, e que tem atribuídas as seguintes tarefas: 

 Controlar a entrada ou saída de um determinado espaço, autorizando ou impedindo o 
acesso mediante a lotação atribuída e respetivas normas de segurança; 

 Efetuar a contagem de peregrinos ou visitantes; 

 Zelar pelo cumprimento das regras de segurança e cuidados sanitários previstos; 

 Zelar pelo cumprimento das regras e normas do Santuário. 

 

O QUE NECESSITAMOS 

 10 escuteiros por fim de semana (pode ser apenas sábado e domingo ou 
preferencialmente o fim-de-semana completo), entre os dias 20 de junho até 30 de 
agosto: 

o horário 10h00 – 17h00 para quem ficar apenas um dia, 
o horário 13h00 – 20h00 para quem ficar no fim-de-semana 
o NOTA: este é o horário que abrange todos os turnos, sendo que quem se 

inscrever receberá antecipadamente qual o turno onde irá prestar apoio 

 10 pessoas, por dia, entre os dias 10 e 14 de junho: 
o horário: 10h00 – 19h00. 

 

O QUE É GARANTIDO 

 O Santuário disponibilizará refeições aos Escuteiros que se associem a esta iniciativa; 

 O Santuário garantirá EPI’s aos participantes (máscara e luvas); 



 

 Inclusão no seguro do CNE para os dias em que estiver escalado; 

 Dormida (ao abrigo das normas de segurança sobre o desconfinamento) apenas para 
os que ficarem o fim de semana completo. 

 

O QUE É NECESSÁRIO 

 Ter entre 18 e 65 anos (caminheiro ou dirigente); 

 Estar no ativo; 

 Estar ao corrente das normas de segurança, tanto da DGS como das circulares 
emanadas pelo CNE e que constam no site www.escutismoemcasa.pt; 

 Inscrever-se em: https://forms.gle/goHUW3sUKcr3HC169; 

 Aguardar confirmação da inscrição. 

 

As inscrições não têm data de término e estarão abertas até ao último dia da ação de serviço – 

30 de agosto. 

 

Para qualquer dúvida contactar por email pantunes@escutismo.pt. 

 

 

Sempre Alerta para Servir  

 

José Rodrigues                          Pe. Luís Marinho 

      

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                   Assistente Nacional 

https://forms.gle/goHUW3sUKcr3HC169

