8º Ciclo do Cenáculo da Região de Santarém
Empreende o teu Tempo!

Cyarta 8ºCiclo
Realizou-se no fim-de-semana de 9, 10 e 11 de Março de 2012, em Alcanhões, o Cenáculo
Regional referente ao 8º ciclo. Contou com a participação de 15 elementos: 4 do agrupamento
44-Tomar, 3 do agrupamento 403-Rio Maior, 2 do agrupamento 634-Alcanhões e 6 do
agrupamento 1159-Pernes.
A actividade teve início às 21:30 do dia 9 de Março, no jardim adjacente à Junta de Freguesia
de Alcanhões. Foram recebidos os participantes, procedeu-se à recolha de dados e ao
pagamento da actividade. Simultaneamente ao check-in foram desenvolvidas dinâmicas de
quebra-gelo para apresentação e integração dos elementos. Encaminharam-se os participantes
para a sede do agrupamento de Alcanhões, onde se realizou uma ceia de convívio e a oração
da noite seguida da pernoita.
No dia seguinte, após a oração de manhã e o pequeno-almoço, deu-se início ao 1º plenário na
Junta de Freguesia, local onde se realizaram todos os restantes. Neste plenário, foi exposto aos
participantes ‘o que é o Cenáculo?’, esta apresentação ficou a cargo da Equipa Projecto.
O 2º plenário ficou a cargo da dirigente Joana Bastos, do agrupamento 593-Riachos,
subordinado à temática da gestão de tempo. Após o almoço, seguiram-se grupos de trabalho a
fim dos elementos estabelecerem as suas prioridades.
No 3º plenário abordaram-se as problemáticas da IV secção da região de Santarém, garantido
pela dirigente Joana Bastos. Foram realizados grupos de trabalho os quais, apoiados na análise
FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), apresentaram as suas conclusões em
plenário.
Como introdução ao 5º plenário desenvolveram-se grupos de trabalho abordando os
contributos sectoriais do Livro Branco da Juventude, nomeadamente: solidariedade
intergeracional; cultura, inovação e criatividade; educação e formação; emancipação jovem;
participação cívica; combates às desigualdades de oportunidades; emprego e
empreendedorismo; mobilidade. Foi com a presença do dirigente Pedro Santos, do
agrupamento 496-Freiria, que se abordou o papel do caminheiro como empreendedor na
sociedade actual.
Depois do jantar, foi preparada em grupos e posteriormente redigida a Carta de Cenáculo, no
6º plenário. Após aprovação unânime, a EP proporcionou um momento de reflexão
preparatório para a sua assinatura. Durante a cerimónia simbólica foram entregues as insígnias
do Cenáculo Regional de Santarém. Seguiu-se o ensaio dos cânticos para a Eucaristia a realizar
no dia seguinte.
Iniciou-se o último dia da actividade com o 7º plenário, onde esteve presente como orador o
dirigente Duarte Santos do agrupamento 403-Rio Maior. Neste espaço foi realçada a tomada
de decisões na IV secção.
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Posteriormente os elementos assistiram à Eucaristia local, na qual participaram activamente
com leitura, ofertório e cânticos.
No 8º plenário do 8º ciclo do Cenáculo da região de Santarém, procedeu-se à candidatura e
votação dos representantes para o 9º ciclo. Foram eleitos os seguintes elementos: Ana
Carvalho do 403-Rio Maior com 7 votos, Ana Mesquita do 44-Tomar com 4 votos, David
Francisco do 44-Tomar com 3 votos e, por fim, após segunda votação por empate, David
Adrião do 403-Rio Maior com 14 votos de 18. Ficando como suplentes os elementos: Vasco
Santos do 44-Tomar e Rita Calisto do 403-Rio Maior.
A actividade finalizou com um almoço de convívio no parque de merendas, onde se realizou
simultaneamente a avaliação. O check-out realizou-se na sede, por volta das 15:30.
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