Quem Somos?
A Associação “Os Pioneiros de Portugal” é uma associação juvenil, sem fins
lucrativos, que realiza atividades de ocupação de tempos livres para crianças e
jovens. A defesa dos direitos da criança e da aplicação da Convenção do Direitos da
Criança são transversais a toda a nossa atividade. Esta pretende contribuir ainda
para uma formação pessoal que favoreça o desenvolvimento harmonioso de crianças
e jovens de forma nas suas capacidades físicas,
psicológicas, sociais e culturais.
Os Pioneiros de Portugal foram criados em
1974, e ao longo destas décadas de atividade
contam-se iniciativas como Assembleias dos
Direitos da Criança, Festas da Criança, Feiras do
Livro
da
Criança,
e
muitos,
muitos
Acantonamentos e Acampamentos de férias.

Quais os nossos objetivos?
A
Associação
“Os
Pioneiros
de
Portugal”
tem
como
objetivos fundamentais contribuir para o desenvolvimento nas crianças e nos
jovens:
 Do amor a Portugal e aos ideais da democracia, da paz, da
liberdade, da fraternidade, da solidariedade, da generosidade, da
amizade entre todos os povos.
 De hábitos de trabalho e interesse pelo estudo, que ajudem
as crianças e os jovens a ampliar os seus conhecimentos no campo
cultural, científico, técnico e artístico.
 Da sua curiosidade, das suas aptidões, competências e dos
seus conhecimentos, orientando as atividades das crianças e jovens
para o campo cultural e desportivo, assim como para atividades
recreativas que promovam a solidariedade e a amizade.
 Do espírito de iniciativa, criação e responsabilidade.
Todas as atividades realizadas pelos Pioneiros, incluindo aquelas que
decorrem durante os Acantonamentos e Acampamentos, são pensadas com vista ao
desenvolvimento destes objetivos.
Neste conjunto de iniciativas, pretendemos que os participantes desenvolvam
a sua personalidade, o espírito de equipa, a responsabilidade, o gosto pela
preservação da natureza e hábitos e cuidados de higiene, cultivando todas as suas
capacidades físicas e intelectuais.

O que é o Acampamento de Verão?
O Acampamento de Verão é uma iniciativa que realizamos anualmente nas
Férias de Verão e que conta com a participação de cerca de 150 crianças entre os 6 e
os 16 anos, vindas de várias zonas do país. Os participantes são inscritos pelos
encarregados de educação e por municípios com as quais estabelecemos acordos. A
estrutura do acampamento é montada e desmontada de raiz pelos nossos monitores
e conta com uma cozinha, um refeitório, uma enfermaria, um armazém e um palco.
O projeto de montagem depende sempre das características de cada espaço.
As atividades realizadas durante esta
iniciativa têm como base os valores e os objetivos
que são transversais a toda a nossa atividade,
proporcionando às crianças umas férias cheias de
divertimento,
aprendizagens,
crescimento,
desenvolvimento de autonomia e espírito crítico e
fortalecimento dos sentidos de responsabilidade,
amizade e solidariedade.

Desde já agradecidos pela atenção dedicada. Estamos disponíveis para
responder a todas as dúvidas e a prestar os esclarecimentos necessários;
Pela Associação Os Pioneiros de Portugal
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