
O Agrupamento de Escuteiros S. Francisco de Assis (AESFA), fundado em 04 de 
Outubro de 1991, com Sede na Achadinha 
Corpo do Escutismo Católico de Cabo Verde (CEC
de Novembro de 2000 e reconhecida
Novembro de 2002, tem como principal objetivo a construção d
(atividades de tempos livres) S. FRANCISCO DE ASSIS,
Câmara Municipal da Praia. 

O projeto nasce da necessidade do Agrupamento
concretizar os seus propósitos
de animação social comunitário
pessoal, familiar e social de 
Zonas vizinhas.

Por sermos um grupo que se dedica à formação, sem fins lucrativos e que trabalha 
com base no voluntariado dos seus membros (a maioria menor de 18 anos de idade), 
muitas foram/são as dificuldades em conseguir os recursos materiais, humanos e 
financeiros necessários. Temos 
nossa causa. É o caso do nosso Pároco Pe. Boaventur
Associação “CultulSol” em Portugal, qu
projeto, formando nossos monitores para ATL e animação comunitária
geral, assim como com várias doações de diversos materiais lúdicos e pedagógicos, 
para esse fim.

Dando seguimento ao nosso projeto, foi 
coragem – pelo facto de ainda não termos o suficiente
obra orçada em cerca de 5 mil contos cabo
da “primeira pedra” da nossa Casa de ATL S.F.A. Momento
emoção, sendo de extrema importância para a nossa comunidade, no geral e para o 
nosso agrupamento de escuteiros em particular, pois constituiu 
na materialização de um sonho de mais de 25 anos, para que assim po
contribuir para a educação das nossas crianças e jovens mais carenciados

O mesmo teve lugar dia 12 do corrente palas 11horas
na rua da capela do Bairro Craveiro Lopes
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