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Caros dirigentes,  

Carlo Acutis é a personagem que o CNE escolheu para viver ao longo do próximo ano escutista. 

Surgiu a oportunidade de o CNE poder estar presente na cerimónia de beatificação de Carlo 

Acutis, que se irá realizar na cidade italiana de Assis, a 10 de outubro próximo.  

Porque o importante são os jovens, a Equipa Nacional da Pedagogia da Fé criou uma Open Call 

denominado “Carlo Acutis – um jovem como tu!”, dirigido aos jovens da II, III e IV Secções, com 

a finalidade de selecionar 2 jovens para representar o CNE nesta cerimónia. 

Este desafio consiste na realização de um vídeo, com a duração máxima de 5 minutos onde 

devem referir: 

- Quem foi Carlo Acutis? 

- De que forma te identificas com este jovem? 

- Porque deves ser tu a representar o CNE em Assis? 

Serão ainda necessárias duas condições:  

- Declaração do encarregado de educação em como aceita as condições em que será 

efetuada a viagem. Esta declaração não substitui o termo de autorização após a seleção dos 

candidatos. 

-Declaração do Chefe de Agrupamento/Unidade em como tem conhecimento da 

participação do Escuteiro neste desafio. 

Os dois jovens selecionados serão acompanhados por um membro da Junta Central ou alguém 

escolhido pela mesma, a ser apresentado aos encarregados de educação previamente. 

A atividade decorrerá com partida para Roma a 9 de outubro, pernoita, viagem de ida e volta 

para Assis no dia 10, visita a Roma no dia 11 e regresso a Portugal dia 12 de outubro. O CNE 

assumirá os custos da viagem, alojamento e alimentação, sendo que custos extra, tais como 

visitas, ficarão ao cargo do participante.  



 

Oportunamente serão enviadas mais informações. A viagem só será realizada, caso se 

verifiquem condições de segurança, devido à situação epidemiológica. 

Deverão enviar o vídeo e os dois documentos para o e-mail pedagogiadafe@escutismo.pt até 

22 de agosto, impreterivelmente. Os resultados serão divulgados dia 1 de setembro. 

Contamos convosco neste desafio na partilha da mensagem em anexo com os vossos 

elementos. 

Canhota amiga, 

 

A Secretária Nacional Pedagógica 

Raquel Kritinas 
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Amigo Explorador/ Pioneiro/ Caminheiro, 

 

Já ouviste falar do Carlo Acutis? Carlo era um jovem alegre que gostava de estar com os amigos, 

jogar vídeo jogos, futebol e ajudar os outros. Foi diagnosticado com leucemia fulminante e 

faleceu em 2006, com apenas 15 anos. Terás oportunidade de conhecer um pouco mais com o 

desafio que te lançamos. 

Nas palavras do Papa Francisco, Carlo Acutis é um exemplo para os jovens, também pelo bom 

uso que fazia das novas tecnologias em favor da evangelização. Esse é um dos muitos motivos 

pelo qual este jovem, tão próximo da tua idade, vai ser beatificado em Assis (Itália), em outubro 

deste ano. 

Carlo será também a figura do ano 2020/2021 do CNE e, desta forma, surge aqui uma 

oportunidade do CNE estar representado nesta cerimónia. É neste contexto que lançamos este 

desafio, “Carlo Acutis – um jovem como tu!”. 

Gostavas de representar o CNE nesta cerimónia? Então participa neste desafio! 

O que tens que fazer? 

Enviares um vídeo o mais original possível, com a duração máxima de 5 minutos, onde deves 

referir: 

- Quem foi Carlo Acutis? 

- De que forma te identificas com ele? 

- Porque deves ser tu a representar o CNE? 

O vídeo deve ser obrigatoriamente acompanhado de: 

- Declaração do teu encarregado de educação em como aceita as condições em que será 

efetuada a viagem. Esta declaração não substitui o termo de autorização após a seleção dos 

candidatos. 

-Declaração do teu Chefe de Agrupamento/Unidade em como tem conhecimento da tua 

participação do Escuteiro neste desafio. 

O vídeo deve ser enviado até ao dia 22 de agosto, para o mail pedagogiadafe@escutismo.pt. No 

mail deves referir o teu nome, agrupamento e região. 
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A viagem, caso as condições da pandemia o permitam, será entre 9 e 12 de outubro. O teu 

Dirigente pode dar-te mais indicações. 

De que estás à espera? 

Canhota amiga, 

 

A Secretária Nacional Pedagógica 

Raquel Kritinas 

 

 

 

 

 


