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PORTUGUÊS 

Agrupamento 848 Nossa Senhora do Rosário de Fátima 

A Missão do Escutismo consiste em contribuir para a educação dos jovens, partindo 
dum sistema de valores enunciado na Lei e na Promessa escutistas, ajudando a 
construir um mundo melhor, onde as pessoas se sintam plenamente realizadas como 
indivíduos e desempenhem um papel construtivo na sociedade. Isto é alcançado: 

 envolvendo os jovens, ao longo dos seus anos de formação, num processo de 
educação não-formal; 

 utilizando um método original, segundo o qual cada indivíduo é o principal 
agente do seu próprio desenvolvimento, para se tornar uma pessoa autónoma, 
solidária, responsável e comprometida. 

 ajudando os jovens na definição de um sistema de valores baseado em 
princípios espirituais, sociais e pessoais expressos na Promessa e na Lei. 

A mais importante expressão deste movimento juvenil é a sua integração nas 
comunidades locais, onde desenvolvemos atividades para quatro faixas etárias, 
colocando rapazes e raparigas entre os 6 e os 22 anos em contato direto com o mundo 
e com as realidades locais por onde passam. A nossa atividade é suportada por adultos 
voluntários que procuram implementar o nosso método educativo nos fins de semana 
e férias escolares. 

Afirmamos a nossa missão educativa através da educação não formal, onde a 
aprendizagem pela ação promove a responsabilidade e autonomia progressiva dos 
jovens, levando-os a viver o seu compromisso através da promessa e da vivência em 
grupo, em todas as ocasiões da sua vida. 

Habitualmente temos atividades ao sábado, das 16h às 20h, com o objetivo de 
prepararmos as grandes atividades de saídas de dia inteiro e acampamentos 
antecipadamente agendadas. Promovemos também a vivência de um dos nossos 
princípios “O dever do Escuta começa em casa”, consagrando habitualmente um fim 
de semana por mês livre para as atividades familiares. 

Se está na dúvida sobre se deve ou não inscrever o seu filho ou a sua filha nos 
escuteiros, entre em contacto connosco e pense que no mundo de hoje há cada vez 
mais falta de oportunidades educativas que levem os jovens a desenrascarem-se 
sozinhos, a viver com gente da sua idade e a deixar, por alguns instantes para trás o 
computador. 

Com melhores saudações escutistas 

Contatos: 

secretaria@agr848.org 
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