
 

De: Assistência Nacional 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos  
Assunto: Serviço ACOLHEDORES 
Data: 21 de abril de 2022 
Circular: 02-AN-2022 

 

Caros Irmãos Escutas, 
 

No seguimento do serviço de acolhedores nos dois anos da pandemia, a qual teve uma adesão 
muito positiva por parte do CNE, a Reitoria do Santuário de Fátima propõe a continuidade deste 
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. É assim uma 
nova oportunidade que se vem acrescentar às inúmeras propostas da dinâmica “Escutar 
Fátima”. 
 
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. 
 

O QUE NECESSITAMOS 
 Disponibilidade para prestar serviço durante um fim-de-semana completo, 
 Duração: de 07 de maio até 30 outubro, 
 Horário: das 10h00 de sábado até 16h30 de domingo 
 6 a 8 pessoas por fim-de-semana entre o dia 7 de maio e 30 de outubro. 

 

O QUE É GARANTIDO 
 O Santuário disponibilizará refeições e alojamento aos Escuteiros que se associem a 

esta iniciativa. 
 

O QUE É NECESSÁRIO 
 Ter, no mínimo, 18 anos de idade, 
 Estar no ativo, 
 Inscrever-se em: https://forms.gle/nHwJ57UkPBWgctPKA  
 Aguardar confirmação da inscrição. A inscrição é provisória e sujeita ao número de 

pessoas solicitadas pelo Santuário para o desenrolar da ação. 
  

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

https://forms.gle/nHwJ57UkPBWgctPKA


 

A todos os interessados convido vivamente a conhecerem todas as propostas da dinâmica 
“Escutar Fátima” (https://escutarfatima.escutismo.pt/) para inserirem este serviço num 
caminho mais vasto e enriquecedor. 

 

Para qualquer dúvida, pf,  contactar por email: delegadofatima@escutismo.pt. 

 

Sempre Alerta para Servir 
 

 

 

O Assistente Nacional 

Pe. Luís Marinho 
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