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Caros dirigentes, 

Se não conhecemos a realidade cultural dos jovens que acolhemos, acompanhamos e servimos, 

como poderemos ir ao encontro do seu mundo, das questões que os habitam, dos sonhos que os 

movem, dos medos que os atormentam?  

A partir da experiência escutista e das organizações de pastoral juvenil, dos milhares de rostos e 

nomes que enchem o nosso quotidiano, sentimos a necessidade daquele olhar que o estudo e a 

reflexão permitem para perscrutar esses movimentos sociais e culturais que marcam e, de certo 

modo, definem a vida dos jovens que servimos. 

Conjugando sempre no plural as questões que nos movem – mostra evidente da pluralidade das 

biografias, horizontes epistemológicos e existenciais – queremos pôr-nos à escuta para conhecer! 

O impulso dado pelo Pontifício Conselho para a Cultura na sua Assembleia plenária de 2013 dedicado 

ao tema “Culturas Juvenis Imergentes”, leva-nos a este desafio de olhar mais de perto a realidade 

portuguesa, pondo em conjunto o Corpo Nacional de Escutas e o labor académico da Faculdade de 

Teologia da Universidade Católica Portuguesa que juntos organizam o Seminário Identidades 

Juvenis: Sociabilidades, Performatividades, Valores que se irá realizar no próximo dia 22 de outubro 

no Pavilhão do Conhecimento no Parque das Nações, Lisboa (ver mapa). 

As inscrições já se encontram abertas e poderão ser feitas até dia 14de outubro através do 

formulário online disponível aqui. A participação tem o custo de 10€ que deverá ser liquidado 

através de transferência bancária para o IBAN do CNE: PT50 0033 0000 0000 6906 3040 5 (Corpo 

Nacional de Escutas), o comprovativo deverá ser enviado para o email: 

identidadesjuvenis@escutismo.pt.  

Qualquer questão poderá ser colocada através de email para: identidadesjuvenis@escutismo.pt.  
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Este seminário será um espaço de reflexão aberto a quantos, de longe ou de perto, têm no 

acompanhamento dos jovens o centro da sua ação! 

 

Sempre Alerta para Servir, 
       

  
Pedro Duarte Silva Pe. Luís Marinho 
Secretário Nacional Pedagógico Assistente Nacional 
   
  


