CYARTA
“Constrói!”

11º Ciclo Cenáculo Regional de Santarém

VALE DE FIGUEIRA

Vale de Figueira foi o local escolhido
para a realização do encontro do 11ºCiclo do Cenáculo Regional de Santarém.
Situado no centro da região e com estação de comboios, pareceu ser o local
mais propício e chamativo para o maior
número de participantes. 		
Com o grande apoio do agrupamento
1040 de Vale de Figueira, foi possível
tornar este encontro um sucesso. Logisticamente, foi dividído em dois locais,
um apenas para a dormida e outro, mais
reservado do movimento da vila, para
os restantes momentos da atividade.

PARTICIPAÇÃO
44 - TOMAR
52 - SANTARÉM
65 - TORRES NOVAS
68 - SALVATERRA DE MAGOS
403 - RIO MAIOR
404 - ALMEIRIM
490 - CHAMUSCA
542 - ENTRONCAMENTO
593 - RIACHOS
634 - ACANHÕES
698 - MARINHAIS
837 - CEM SOLDOS
867 - ALCANENA
941 - ASSEICEIRA
1012 - GLÓRIA DO RIBATEJO
1040 - VALE DE FIGUEIRA
1073 - GANÇARIA
1111 - VÁRZEA
1120 - CARTAXO
1123 - BENFICA DO RIBATEJO
1139 - GOLEGÃ
1140 - CHANCELARIA
1159 - PERNES
1186 - FAZENDAS DE ALMEIRIM
1187 - ALCOBERTAS
1272 - LAPAS
1301 - ALPIARÇA
14 CLÃS PRESENTES
50 PARTICIPANTES
60 CAMINHEIROS
1 DIRIGENTE

REGIÃO DE SANTARÉM

EQUIPA PROJECTO

COORDENAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ANDRÉ FREITAS | 44 - TOMAR
FÓRUM
MARINA VENÂNCIO | 1120 - CARTAXO
ANIMAÇÃO
BÁRBARA PONCIANO | 542 - ENTRONCAMENTO
LOGÍSTICA
TOMÉ MIRA | 65 - TORRES NOVAS

STAFF
ANDREIA SOLIPA | 68-SALVATERRA DE MAGOS
GUILHERME MARQUES | 65-TORRES NOVAS
ANDRÉ DELGADO | 65-TORRES NOVAS
RICARDO FRANCISCO | 1120-CARTAXO

EMBAIXADORES
INÊS RODRIGUES | 1120-CARTAXO
REGIÃO DE SANTARÉM
FILIPE SALGUEIRO | 1317 - PARCEIROS
REGIÃO DE LEIRIA

OBSERVADOR
LUÍS OLIVEIRA
CHEFE DA IV REGIONAL

Neste 11ºCiclo, a EP começou com uma
ambiçãoo bastante elevado: levar o cenáculo aos 4 cantos da região e fazer o
maior encontro que já tivemos. Começámos assim os trabalhos, com vontade de
inovar, contribuindo para uma melhor IV
Regional. Quisemos que o cenáculo fosse a voz ativa dos caminheiros da região
e tentámos perceber as nossas falhas e
onde podíamos melhorar. O desenvolvimento do fórum, foi baseado nisso. Como
está expresso mais a frente, podê-se ver
que os resultados foram bastante satisfatórios e que alcançamos mais do que
esperado e que estes certamente serão
usados para crescermos enquanto região.
Deparámo-nos com uma junta pronta a
servir e aberta a ideias novas e às palavras dos caminheiros e assim desenvolvemos, juntamente com a equipa da IV
regional, 2 novas atividades que espelham a vontade dos caminheiros: “Uma
semana em Taizé”, a realizar nos dias
9 a 16 de Agosto e Vive, Serve e Progride, a realizar em Outubro como primeira atividade do próximo ano lectivo.
O sonho concretizou-se e tivemos o
maior encontro de cenáculo da região,
que certamente continuará a crescer!

11ºCICLO
CENÁCULO
REGIÃO
SANTARÉM

Para selecionar as temáticas a abordar em fórum, começámos por olhar
para os problemas da nossa região e
dos seus agrupamentos e reunimo-los
nos nossos plenários de fórum.
Assim,
como mote do 11ºCiclo de Cenáculo escolhemos a frase “Desafia-te a ter ideias
e constrói”, tema tal que não podia passar despercebido nos trabalhos de fórum.
O sistema de progresso é uma temática discutida várias vezes mas que mesmo assim ainda
não é implementada e é considerada difícil
e complexa de abordar. Por esta razão decidimos que os moldes dos trabalhos de fórum
seriam o progresso no escutismo e na vida.

FÓRUM

Dividimos o fórum em seis plenários, sendo
que quatro foram apresentados no sábado
e dois no domingo. No sábado, após os
três oradores convidados terem palestrado,
estes, juntamente com as tribos, puderam
partilhar com mais pormenor as temáticas
em pequenos grupos de discussão. Os resultados das discussões foram partilhados
no quarto plenário de sábado e formam
muito enriquecedores para os caminheiros.
Durante a tarde de sábado e no âmbito do
projeto “Vive, Serve e Progride” - atividade
que surgiu da Equipa Projecto do 11ºCiclo de
Cenáculo da Região de Santarém e que está

a ser desenvolvida - as tribos foram convidadas a ir para a rua e a realizar algum dos
objetivos educativos propostos para os caminheiros. A atividade podia ser realizada
em tribo, em pequenos grupos ou individualmente. Teve bons frutos e foi uma maneira de
por em prática o Sistema de Progresso com
a ajuda de outros caminheiros da região.
Os oradores foram também escolhidos a
dedo e uma ambição alta de alcançar,
mas que com trabalho lá conseguimos.
Tentámos escolher oradores que fossem
exemplos e modelos e que, acima de tudo,
estivessem familiarizados com os temas
em questão. Tivemos 3 oradores dirigentes, e 4 oradores caminheiros, dividios entre Sábado e Domingo respectivamente.

Youth Empowerment
No primeiro plenário, tivemos o
Chefe João Armando, presidente do
Comité Mundial do Escutismo, que nos veio
falar sobre o Youth Empowerment. Neste
plenário,
falou-nos
do
que
consiste o youth empowerment e
como podemos aplica-lo nos nossos
clãs, agrupamentos e região, como
podemos
estar
envolvidos
ativamente
na
região
e
no
escutismo
em
geral.
Deu-nos ainda o seu testemunho
pessoal, do percurso realizado na
sua vida escutista, por que cargos
passou e como chegou à chefia do
Comité Internacional do escutismo.

No segundo plenário, a convidada
foi a Chefe Carla Simões, que esteve
envolvida na mudança do método do
Sistema de Progesso. Os temas
abordados foram, quais os objetivo do
Sistema de Progresso; De que
maneira se deve trabalhar o Sistema de
Progresso na IV secção; Técnicas para
facilitar a compreensão do Sistema de
Progresso; Áreas do Sistema de
Especialidades e como se pode
ganhar insígnias e propor novas áreas.

Sistema de Progresso

Desafio
No último plenário da manhã, tivemos
a Chefe Diana Cardoso, que nos veio
falar sobre o Desafio. Na nossa região
o desafio nunca antes fora aplicado e
por isso foi importante desmistificar
o “complexo e irrealizável” desafio,
numa meta simples e real de alcançar.
Os temas incididos foram os
objetivo do desafio, Desafio vs Partida e
como começar e desenvolver o desafio.

O domingo começou com uma continuação do plenário de sábado sobre o
Desafio. Tivemos como orador convidado o Caminheiro Tomás Cruz da região
de Coimbra, que nos veio dar o seu
testemunho sobre o seu desafio, que
dificuldades encontrou e que estratégias utilizou para superar o desafio.
No segundo plenário da manhã tivemos
como oradores convidados o Caminheiro
Rafael da região de Coimbra que nos
veio falar o SWA – Scouts World Award e
os Caminheiros Ana Lopes e João Fortunato que nos vieram apresentar o Rover
Way 2016 em Paris. Acabaram por nos
deixar uma realizadade do escutismo a
uma escala mais global de modo a que
ganhassemos noção da enormidade do
mesmo e da quantidade de oportunidades que temos dentro deste movimento.

ANIMAÇÃO

O imaginário escolhido para este ciclo
foi o Phineas e Ferb. Procurámos ter
um imaginário conhecido e fortemente
ligado ao tema de fórum! Inspirámo-nos
na proatividade e vontade de trabalhar
das nossas personagens, o Phineas e
o Ferb, e seguimo-los como exemplos.
Assim que os caminheiros chegaram ao
local do encontro depararam-se imediatamente com um check-in, já dentro do
imaginário da atividade. Tanto a EP
como o Staff estavam vestidos como as
personagens da série Phineas e Ferb .
Os participantes ao fazerem o check-in
tornaram-se agentes secretos, remetendo à personagem Perry, e tinham
uma missão para fazer. Cada uma das
6 tribos era uma personagem da série, e os seus elementos agentes secretos disfarçados dessa personagem.
Após esta primeira receção e a realização dos quebra-gelos, os caminheiros foram encaminhados para
uma sala onde lhes foi apresentado,
através de um PowerPoint, algumas
normas e conselhos para tornar aquele fim-de-semana muito proveitoso.

Nos momentos de oração, foi-lhes pedido
que “Construíssem a sua fé”. O imaginário
inspirou-se no Baluni, um balão do malvado Dr. Doofensmirtz, que aparecia de vez
em quando na série e lhe fazia lembrar dos
seus momentos de infância. Assim,foi pedido aos participantes que durante os momentos de oração fossem desenhando num
balão partes de uma cara, até que, no fim
do encontro, cada balão tivesse uma cara
completa, espelhando assim o Baluni de
cada um. No Domingo, durante o encerramento, os balões foram enchidos com Hélio
e lançados, de modo a lembrá-los que, por
mais que não vejamos Deus fisicamente,
temos de nos lembrar que está sempre lá.

CONSTRÓI
A TUA FÉ!

A assinatura da Carta, foi também um momento especial do encontro, como é de
esperar. Procedeu-se após um momento de
reflexão e realizou-se na sala de clã do agrupamento de Vale de Figueira, situado atrás
do altar da igreja. Cada caminheiro assinava
a Carta e depois seguia por um caminho de
velas até chegar à rua, para junto dos outros.
Na noite de sábado, após este momento de reflexão, foi altura de partilha regional e karaoke. Tal como no “Phineas
e Ferb”, também neste encontro não faltou momentos de cantigas e convívio.

COMUNICAÇÃO
Com vontade de chegar mais longe, a comunicação foi uma chave
importante
neste
encontro.
Começou se por definir estratégias
de comunicação, de modo a manter
a página do Facebook bastante ativa e como meio principal de comunicação entre EP e caminheiros da região.
No Encontro Regional de Caminheiros,
também se divulgou a atividade, tendo
o cenáculo um posto no jogo de vila.
Neste procurou-se dar a conhecer em

que consiste o cenáculo, que, embora
com 11 ciclos na região, ainda há inúmeros agrupamentos que o desconhecem.
As atividades realizadas neste posto
contribuíram imenso para a dinamização
da página do Facebook e asseguramento da sua visibilidade. Conseguimos passar de menos de 200 likes, para mais de
400 likes num ciclo, com visualizações diárias numa média de 100 a 200. No ERC,
lançamos também a primeira pegada,
entregue pessoalmente, num total de 4.
As pegadas, foram todas em formato de documento PDF, como nos anos
anteriores, sendo apenas feita algumas introduções ao seu lançamento
em vídeo, na página do Facebook.
Iniciámos visitas aos clãs para incentivo à participação, no entanto, não
conseguimos realizar tantos como o
previsto, devido ao tardio começo.
Criámos um logo deste ciclo, que espelha
o imaginário e que serviu como identidade em todos os meios de comunicação,
como se pode ver na imagem ao lado.
A comunicação procurou tambem criar
uma base de dados mais completa de
todos os ecnontros anteriores, de modo a

congregar tudo do cenáculo num só local.
Um projetos que ficou por realizar foi a
criação de um espaço no site da Junta
Regional destinado ao cenáculo e à consulta de fotografias e documentos como
este, Cyartas, e Cartas de Cenáculo.
No final deste ciclo, apresentamos as
conclusões no Conselho Regional de final de ano, onde também foi explicado
mais uma vez, o que era o cenáculo e
onde foi apresentada a EP do 12ºCiclo.

No espaço aproveita os participantes
puderam ter a oportunidade de aprender e se divertir. Houve uma zona mais
informativa com panfletos de atividades,
cedido pela Junta Central e uma outra
zona com desafios ligados ao imaginário. Tiveram um painel e disfarces das
personagens da série onde podiam tirar fotos. Tinha também uma caixa com
“missões”, uma vez serem todos eles
agentes disfarçados, tal como o Perry,
que foi uma das dinâmicas mais usadas
no Espaço Aproveita. Havia ainda uma
árvore de arame, com a questão “Já sabes o que é que vais fazer hoje?” onde o
objectivo era irem colocando as suas ambições e desejos num post it, de modo
à árvore ficar mais completa. No ERC,
os participantes puderam escrever num
papel o que para eles era o cenáculo,
ou o que esperavam que fosse. Assim,
houve um painel com essas frases e outro em branco onde puderam colocar o
que estava a ser para eles o encontro.
A avaliação foi feita através de um painel onde se iam colocando peças da
cor consoante a sua avaliação, nos espaços correspondentes a cada área.

ESPAÇO
APROVEITA

No domingo de manhã, como todos
os anos, houve a eleição da nova
EP. Houve inúmeras candidaturas
mas apenas puderam ficar 4 representantes e os restantes suplentes.

NOVA EP

Candidataram-se a Diana Francisco, do
44 – Tomar, o João Henriques do 593 Riachos, o Gonçalo Santos do 65 – Torres Novas, a Liliana Costa do 44 – Tomar,
o André Francisco do 44 – Tomar, o Jorge
Duarte do 1186 – Fazendas de Almeirim e
a Marta Melro do 1040 – Vale de Figueira, fazendo um total de 7 candidatos.
Os quatro escolhidos foram a Diana
Francisco, atual coordenadora da equipa e responsável pela comunicação, o
Gonçalo Santos, responsável pela animação, o João Henriques, responsável
pelo fórum e o Jorge Duarte, na logística.
O ciclo que se avinha será certamente um
ciclo de evolução e afirmação daquilo que
o Cenáculo Regional de Santarém tem
vindo a ser ao longo destes 3 anos, um a
atividade que faz a diferença e incentiva
os jovens da região à participação ativa.

12º CICLO

PARTICIPANTES

44 - TOMAR
ANA MESQUITA
ANDRÉ FRANCISCO
DANIELA LOPES
DAVID FRANCISCO
DIANA FRANCISCO
LILIANA COSTA
RUI FRANCISCO
TIAGO FRANCISCO
52 - SANTARÉM
AFONSO BRAZ
JOÃO ANDRÉ

65 - TORRES NOVAS
ANA CLÁUDIA ALVES
GONÇALO SANTOS
MARIANA MIRA
68 - SALVATERRA DE MAGOS
ANA PRAXEDES
ANDREIA SOLIPA
CAROLINA BELCHIOR
MARIA CABAÇO
490 - CHAMUSCA
ANDREIA CHORA
542 - ENTRONCAMENTO
CARLOS ROSA
JOÃO ALVES
593 - RICACHOS
ANA INVERNO
ANA LOPES
CRISTIANA GAMEIRO
DIOGO SANTOS
JOÃO HENRIQUES
LEONARDO GOMES
TOBIAS PEREIRA

837 - CEM SOLDOS
ALEXANDRE SANTOS
JOÃO MOURÃO
867 - ALCANENA
DIOGO PEREIRA
TELMO CAMPO

1040 - VALE DE FIGUEIRA
BIANCA LOPES
CAROLINA CORREIA
DIOGO LOURENÇO
FÁBIO GUERRA
FREDERICO FORTUNA
MARTA MELRO
TATIANA VALADOR
1111 - VÁRZEA
DANIEL SOARES
DIOGO MONTEIRO
JÉSSICA COSTA
MARIANA CARVALHO
1120 - CARTAXO
MARIA INÊS ALVES
MIGUEL ALVES
MIGUEL MENDES
RICARDO ROCHA
1186 - FAZENDAS DE ALMEIRIM
JOÃO MIRANDA
JORGE DUARTE
JOÃO ROSA
1187 - ALCOBERTAS
PEDRO RICARTE

11ºCICLO | 2015
CENÁCULO REGIONAL DE SANTARÉM
cenaculo.santarem@escutismo.pt
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
ESCUTISMO CATÓLIOCO PORTUGÊS

