
 
 

Circular n.º 58/2005 

de 

28 de Setembro 

 
  

  De: Coordenador da Equipa Nacional  
       do Programa Educativo  

Para: Juntas Regionais 

C/c:  Juntas de Núcleo  

 

Assunto: Cenáculo – 1º Encontro do 4º Ciclo  

 

 

 

Caros Irmãos Escutas 

 

Um novo Ciclo de Cenáculo, com uma Equipa de Projecto renovada, está a ser preparado, 

dando assim expressão à prioridade estratégica mundial de promover o envolvimento dos 

jovens nos processos de tomada de decisão a todos os níveis do movimento. 

 

Tal como consta do documento orientador do Projecto: 

“Neste fórum, todos os participantes têm oportunidade de partilhar ideias e experiências, 

bem como apresentar sugestões, tendo em vista um caminheirismo/companheirismo cada 

vez mais activo e participado”. 

 

Venho assim por este meio, solicitar a v/melhor atenção para os documentos em anexo da 

Equipa Projecto e reforçar a importância da participação de todas as Regiões neste Projecto.  

 

Com fraternas saudações escutistas, creiam-me 

 
Sempre Alerta para Servir 

  

 

Luís Lidington 

Coordenador da Equipa Nacional  
do Programa Educativo 



Cenáculo – Fórum Nacional de Caminheiros – C .N. E. - 4ºCiclo – 1º Encontro 
 

 

 

 

 

1ª Pegada 

 

Olá Caminheiro/ Companheiro!! 

Antes de mais queremos dar-te as boas vindas ao Cenáculo, e felicitar-te por 

teres escolhido este caminho.  

O que achaste do encontro aberto em Alcanena – Olhos d’ Água?  

Já foi há alguns meses... Já com saudades do Cenáculo? 

E essas férias?  

Agora que já acabaram, queremos encontrar-nos contigo para falarmos de mais 

assuntos! 

Vamos continuar a fazer Cenáculo! 

 

 “Sabes que há dois escuros?! O escuro do quarto à noite e o escuro de fechar os 

olhos onde somos reis do nosso mundo e podemos torná-lo mais feliz e 

melhor.”  

 

No último encontro aberto do Cenáculo, discutimos temas importantes, 

cujas conclusões serão editadas brevemente, na Cuarta Especial. Agora, o 1º 

encontro do 4º ciclo está próximo...   

E por falar em próximo encontro, já está marcado!! 

O 1º Encontro do 4º Ciclo do Cenáculo decorrerá nos dias 4, 5 e 6 de 

Novembro, na Região do Porto. 

 

Queremos propor-te um pequeno jogo onde poderás descobrir o Tema 

do Encontro e o assunto a ser discutido. Para isso, te rás de consultar o livro 

“Metodologia Educativa da IVª Secção”, decifrar a charada e enviar para o e-

mail da Equipa Projecto (equipa@cenaculo.cne-escutismo.pt) 

 



Cenáculo – Fórum Nacional de Caminheiros – C .N. E. - 4ºCiclo – 1º Encontro 
 

 

É muito importante a realização deste trabalho de casa, dele depende o 

sucesso do Cenáculo!  

1. “O Caminheiro ao pretender ser o Homem Novo sabe que tem um 

longo caminho a percorrer. Deverá, assim, passar sucessivamente pela Fase de 

Adesão e pelas seguintes etapas do Sistema de Progresso…”  

Descobre qual é a consoante que se repete no nome das três etapas. 

2. As etapas de progresso dividem-se em dez áreas. Seguindo a ordem 

que se encontra na página 50, qual a nona letra da décima área? 

Agora que já descobriste as letras e formaste a primeira palavra do Tema, envia-

a por E-mail para …  

 

O nosso trabalho será mais rico com a tua participação. Tens a 

oportunidade de ser voz activa da tua Região/Núcleo, não a desperdices. 

 
Tu foste o escolhido! 
Juntos vamos encarar o escuro e iluminar os nossos sonhos. 
  

 

Até breve 

 

A Equipa Projecto 
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4º Ciclo do Cenáculo – Fórum Nacional de Caminheiros e Companheiros 
E-mail da Equipa Projecto: equipa@cenaculo.cne-escutismo.pt, telemóvel: 961421753 

 

 

Caros irmãos escutas, 

Vimos por este meio dar-vos algumas informações sobre o Cenáculo – “Fórum Nacional de 

Caminheiros e Companheiros”, que está agora a entrar no 4º Ciclo. 

Em Maio realizou-se o 3º encontro (Cenáculo Aberto) do 3º ciclo em que se procedeu à 

renovação da Equipa Projecto (EP) e participantes, originando a transição de ciclo. 

Agora estamos a preparar o 4ºCiclo e o 1º Encontro decorrerá na Região do Porto nos dias 4, 5 

e 6 de Novembro.  

Como sabem, à semelhança dos ciclos anteriores procuramos sempre que os Encontros se 

realizem em Regiões que não tenham participantes neste Fórum, ou que, de alguma forma, 

promovam a participação de caminheiros e companheiros de regiões próximas, que 

usualmente não levam participantes. 

O 1º Encontro do 4º Ciclo, marcará o início de uma longa Caminhada que irá desenrolar-se ao 

longo do novo ano escutista que está a começar. “Construir Horizontes”  foi o tema escolhido 

para o ciclo, e que pretende ser o mote para continuarmos a dinamizar o Cenáculo – Fórum 

Nacional de Caminheiros e Companheiros, como espaço de partilha, auscultação, crescimento 

e construção dos jovens. 

Assim é da maior importância a participação de todas as Regiões/Núcleos.  

É também através da participação que os Caminheiros/Companheiros poderão fazer chegar às 

vossas Regiões/Núcleos o Cenáculo, através da realização de Cenáculos Regionais e/ou de 

Núcleo. 

Inscrições 

As inscrições dos participantes têm que ser feitas pela junta Regional/Núcleo através do fax, 

carta ou e-mail para a Junta Central.  

A inscrição é feita para o ciclo inteiro. Desta forma pretendemos não só que se diminua a 

burocracia, como também se crie uma continuidade em termos de participação ao longo do 

ciclo. 
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Só com a autorização das respectivas Juntas Regionais/Núcleo é que estes participantes 

poderão estar presentes no Encontro que irá decorrer em Novembro e nos restantes Encontros 

do 4º Ciclo. 

Para este 1º Encontro do 4º Ciclo as inscrições irão processar-se do seguinte modo: 

à Para os participantes do 4º Ciclo que participaram último Encontro Aberto realizado 

nos Olhos de Água, basta que se dirijam à página do Cenáculo ( www.cenaculo.cne-

escutismo.pt ) para se inscreverem. Em anexo, segue a listagem dos participantes do 

Encontro Aberto, para que a relembrem e a corrijam no caso de existir alguma 

alteração. 

à Para aqueles que pretendem participar no 1º Encontro do 4º Ciclo e que não tiveram 

a possibilidade de estar presentes no encontro aberto basta seguir as instruções dadas 

em cima, ou seja, enviar para a Junta Central um documento a validar a participação 

no 4º Ciclo. 

Relembramos que a participação no Cenáculo é feita por um sistema de representantes, 

cabendo 4 Caminheiros/Companheiros por Região ou 2 por Núcleo, isto para as regiões que 

tenham Núcleos estabelecidos. 

Como habitualmente, segue em anexo a 1ª Pegada, que já foi enviada para os participantes e 

que também já se encontra on-line. 

Desta forma agradecemos e contamos com a vossa colaboração, e sobretudo dos vossos 

Caminheiros/Companheiros, para que este Fórum seja cada vez mais um enriquecimento para 

o C.N.E. quer a nível nacional, quer a nível local. 

Qualquer dúvida, opinião ou sugestão basta entrar em contacto. 

 

 

Sempre Alerta para Servir 

A Equipa Projecto  
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Participantes do 4ºCiclo: 

 

Nome Agr Nº Região/Núcleo 
Horácio Miguel Leal  642 Açores 
André Filipe Da Costa Moniz 433 Açores 
Valéria de Fátima Ávila Oliveira 642 Açores 
Milena Toste Arruda 642 Açores 
José Renato Ferreira Rego Alves de Brito 618 Braga/Barcelos 
Ana Sofia Ribeiro 460 Braga/Braga 
Manuel António Pinto Carvalho Pereira 459 Braga/Braga 
Nelson Manuel Ferreira Neves 1161 Braga/Famalicão 
Marta Manuela Ribeiro Pereira 441 Braga/Famalicão 
Elsa Patrícia Teixeira de Castro 366 Braga/Guimarães 
Sandra Cristina Cunha Pinto 366 Braga/Guimarães 
Nuno Filipe Dias Casaleiro 893 Coimbra 
Gonçalo Manuel Martins Salvado 801 Guarda 
Hugo Alexandre Pichel Martins 1094 Guarda 
Luís Daniel Guterres Clemente 801 Guarda 
David Belo Gualdino 370 Leiria 
Mariana Pereira Rosa 1198 Leiria 
Eva Filipa Ferreira da Silva 1210 Leiria 
Ana Teresa Gameiro Neves   Leiria 
Carolina Moura Joyce Navarro Hogan 1100 Lisboa/Moinhos de Vento 
Manuel Gonçalves Macedo Pinto Rodrigues 905 Lisboa/Moinhos de Vento 
João Miguel Fernandes Carvalho 512 Lisboa/Oeste 
Fábio Hilário Santos 337 Lisboa/Oeste 
Rita Sofia Ferreira Alves 51 Lisboa/Oriental 
Pedro Filipe Moreira Neves Teixeira 704 Lisboa/Serra da Lua 
Ricardo do Rosário Pedroso da Silva  704 Lisboa/Serra da Lua 
Cátia Micaela Barros Rebelo  237 Madeira 
Marta Luísa Freitas Dias 432 Madeira 
Luís Miguel Camacho de Sousa 432 Madeira 
Ana Cristina Dias de Brito 999 Madeira 
Carla Marques 68 Santarém 
Ana Cristina da Silva Pratas 68 Santarém 
Sónia Catarina Mendes Pereira 542 Santarém 
Joana Rodrigues Amorim 1186 Santarém 
Ana Sofia Pita Pereira da Costa 467 Setúbal 
João Miguel Martins de Albuquerque 504 Setúbal 
Ruben Manuel Ferreira Duarte 59 Setúbal 
João Filipe Duarte de Gouveia 690 Setúbal 
Carolina Xavier Frias 1106 Viseu 
Ana Bela Simões Esteves  1156 Viseu 
Tito Filipe Dias de Almeida 1234 Viseu 
Luís Carlos Mesquita Albuquerque 577 Viseu 
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FÓRUM NACIONAL  

DE CAMINHEIROS E COMPANHEIROS 

 

1. O Projecto CENÁCULO 

 

- Porquê esta iniciativa? 

A 33ª Conferência Mundial, em 1993, definiu, como prioridade estratégica do 
Escutismo Mundial, a promoção do envolvimento dos jovens nos processos de 
toma da de decisão a todos os níveis do nosso movimento, e, na 36ª Conferência 
Mundial, em 2002, foi continuado esse apelo à participação juvenil. 

É com base nesta prioridade, continuamente apresentada, que surge o Projecto 
Cenáculo, desde sempre apoiado pela Secretaria Nacional da IV Secção. 

Neste fórum, todos os participantes têm oportunidade de partilhar ideias e as 
experiências, bem como apresentar sugestões, tendo em vista um 
caminheirismo/companheirismo cada vez mais activo e participado. 

Este fórum de caminheiros e companheiros, com caminheiros e 
companheiros e para caminheiros e companheiros promove, nos jovens 
adultos do CNE, um exercício permanente para uma cidadania activa, pois, em 
constante interacção, todos contribuem com novas ideias, enriquecendo o 
progresso educacional escutista ("Ask the boy"). 

 

- O que é o Cenáculo? 

O Cenáculo é um Fórum Nacional de Caminheiros e Companheiros onde se 
pretende criar um espaço informal de debate para os jovens adultos da IV Secção 
sobre temas com interesse para o desenvolvimento de um melhor e mais actual 
caminheirismo/companheirismo. 

Os assuntos tratados deverão ser definidos por iniciativa dos membros da Equipa 
Projecto do Cenáculo e também através de sugestões dos participantes mas, em 
grande medida, estes deverão ter em atenção as solicitações feitas pela SNIV e 
SNPE. 

A periodicidade dos encontros do Cenáculo será, no mínimo, de 3 encontros por 
ano, sendo os dois primeiros - Cenáculo - e o terceiro - Cenáculo Aberto. Neste 
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último, os representantes das Regiões/Núcleos que participaram nos dois primeiros 
encontros fazem-se acompanhar com os representantes que ficarão para o ciclo 
seguinte, primando, desta forma, pela renovação da EP e participantes. 

Para que o haja continuidade no trabalho a desenvolver, os participantes deverão 
ser os mesmos durante todo o Ciclo, ou seja, para o 1º, 2º e 3º Encontros do 
Cenáculo. 

 

- Quais os seus objectivos? 

• Provocar uma maior participação e envolvimento dos Caminheiros e 
Companheiros nos processos e temas que lhes dizem respeito;  

• Promover um espaço de consulta e apoio Equipa Nacional da IV Secção, bem 
como à Equipa Nacional do Programa Educativo;  

• Procurar garantir a efectiva audição dos Caminheiros e Companheiros de 
diferentes regiões e núcleos, nas dinâmicas nacionais que os afectam, 
procurando introduzir esses contributos nos processos de tomada de decisão;  

• Procura, através do Cenáculo, aumentar os hábitos de participação dos 
Caminheiros e Companheiros nas ocasiões de tomada de decisão da Associação 
em que têm assento (Conselhos de Clã, de Agrupamento, de Núcleo e 
Regionais);  

 

- Quem pode participar? 

Pretende-se que o Cenáculo seja representativo da Associação pelo que cada 
Região poderá fazer-se representar por 4 Caminheiros/Companheiros ou cada 
Núcleo, por 2 Caminheiros/Companheiros escolhidos em Cenáculo Regional ou de 
Núcleo e devidamente com o aval dos respectivos Departamentos da IV Secção, 
atendendo ao seguinte perfil: 

 

• Ter promessa de Caminheiro/Companheiro;  
• Ter capacidade de intervenção e comunicação;  
• Ter conhecimento da Região/Núcleo de origem;  
• Demonstrar vontade de participar na dinâmica apresentada.  

No Cenáculo participarão ainda, com estatuto de Observadores, dois dirigentes 
nomeados; um pela ENIV e outro pela ENPE em concordância com a Equipa 
Projecto. Estes acompanharão os trabalhos de idealização, preparação, realização e 
avaliação do Fórum e assegurarão a ligação com a Equipa Nacional da IV Secção e 
com a Equipa Nacional do Programa Educativo. 
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O Assistente Nacional da IV Secção acompanhará, também o Cenáculo nas suas 
diversas fases, ou presencialmente ou nomeando alguém que possua as 
competências necessárias.  

O Cenáculo pode ainda contar com a participação de Convidados (Associados ou 
não) para a apresentação e/ou debate de temas, de acordo com a agenda de 
trabalho de cada Encontro. 

 

- Que resultados se esperam? 

Resultante de cada Encontro do Cenáculo deverá ser redigido um Relatório com as 
conclusões e/ou sugestões do Fórum.  

O Relatório deverá ser distribuído: pelos participantes, Equipa Nacional da IV 
Secção, Equipa Nacional do Programa Educativo, Juntas Regionais e de Núcleo, 
através da CYarta Especial Cenáculo. 

  O Cenáculo terá funções meramente consultivas, devendo as suas 
conclusões ser redigidas na forma de: 

• Recomendações à Equipa Nacional da IV Secção; 
• Recomendações à Equipa Nacional do Programa Educativo; 
• Propostas para apresentação ao Conselho Nacional;  
• Textos para divulgação através dos órgãos de informação da 

Associação.  

 

 

 

2. Dinâmica do Cenáculo 

 

- A Equipa Projecto 

A primeira Equipa Projecto (EP) foi constituída em 2001, por iniciativa da ENIV e 

desde então,  em sistema de renovação, integra caminheiros e/ou companheiros do 

Cenáculo que têm por missão a dinamização  de cada Ciclo, seguindo o Método de 

Projecto. Em todas as suas fases, a EP tem em conta as propostas e sugestões 

apresentadas pelas ENPE e ENIV e pelos participantes. A EP é, também, responsável 

por, terminado o Fórum, redigir e distribuir um relatório final, sob a forma de uma 

CYarta Especial Cenáculo. 
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A presente EP é constituída por: 

EQUIPA PROJECTO 

Equipa Coordenadora: 
Chefe de Equipa - Artur Oliveira (Braga) 

Chefe de Equipa Adjunto – Daniela Nunes (Setúbal) 
 

Chefe da Equipa de Comunicação – Inês Marques (Aveiro) 
Chefe da Equipa de Animação – Sandra Martins (Açores) 

Chefe da Equipa de Logística – João Cardoso (Lisboa) 
Chefe da Equipa de Forúm – Márcio Barcelos (Madeira) 

 
Equipa de 

Forúm: 
Márcio Barcelos 

(Madeira) 
Andreia Figueiredo 

(Viseu) 

 
Equipa de 
Animação: 

Sandra Martins 
(Açores) 

Ricardo Cleto 
(Porto) 

Rafaela Lúcio 
(Lisboa) 

 

Equipa de 
Logística: 

João Cardoso 
(Lisboa) 

Micael Morais 
(Aveiro) 

Equipa de 
Comunicação: 
Inês Marques 

(Aveiro) 
João Figueiredo 

(Aveiro) 
 

Staff: 
André Pinto (Viseu) 

Catarina Inverno (Santarém)  

Acompanhamento: 
João Sousa (ENIV) 

 

 
Funções da Equipa Projecto 

 

1. Equipa Projecto: 

a) Compreende a totalidade dos elementos envolvidos na preparação do Cenáculo 

(os diferentes grupos de trabalho). 

 

2. Chefia de Equipa (Artur e Daniela) é responsável por: 

a) Coordenar a EP 

b) Garantir o cumprimento do plano do Cenáculo 

c) Garantir a gestão orçamental do Cenáculo 

d) Ligação com a ENIV e com a ENPE 

e) Assegurar o bom funcionamento das Equipas (logística, comunicação, forúm e 

animação) 
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f) Síntese e preparação de documentos resultantes dos encontros 

g) Gerir o staff para cada encontro 

 

3. Equipa Coordenadora (Artur, Daniela, Inês, João, Márcio e Sandra) é 

responsável por: 

a) Apoiar a chefia de Equipa 

b) Construir o programa e os objectivos de cada encontro 

c) Coordenar as Equipas de Animação, Logística, Comunicação e Forúm 

d) Definir os objectivos e as funções de cada Equipa 

e) Definir os objectivos para o ciclo 

f) Criar os conteúdos para a Chama (Flor-de-Lis), a Cuarta e o site  

f) Assegurar o acompanhamento dos Cenáculos Regionais/Núcleo 

g) Aplicação do método projecto no trabalho da EP 

 

4. A Equipa de Animação é responsável por: 

a) Criar o imaginário de cada encontro 

b) Conceber e preparar os momentos da animação de cada actividade em 

concordância com o imaginário 

c) Gerir os momentos de animação durante as actividades 

d) Elaborar o Guião Geral dos Encontros 

 

5. A Equipa de Logística é responsável por: 

a) Garantir os meios logísticos para a realização das actividades do Cenáculo (em 

colaboração com as restantes Equipas) 

b) Gerir as necessidades logísticas durante as actividades 

c) Fazer o reconhecimento do local 

d) Manter actualizado o inventário do material 

 

6. A Equipa de Comunicação é responsável por: 

a) Estabelecer os contactos necessários para a preparação de cada encontro 

(dentro e fora da associação) 

b) Promover a divulgação das informações sobre o Cenáculo 

c) Actualização e manutenção do site 

d) Coordenação com a junta central as inscrições (Carla Simões) 

e) Assegurar o bom funcionamento das mailing-lists (participantes e equipa 

projecto) 

f) Elaboração do Guia do Caminho 
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g) Elaboração da Cuarta Especial 

 

7. A Equipa de Fórum é responsável por:  

a) Moderar o espaço de Fórum  

b) Gerir os vários momentos desde a exposição do tema, passando pelos grupos de 

trabalho até ao espaço de fórum. 

c) Elaborar os guiões dos grupos de trabalho, com base nos temas escolhidos e 

explorados pela EP, de modo a alcançar conclusões objectivas e concretas. 

d) Fornecer as ferramentas e material necessário para assegurar o trabalho que 

lhes é proposto 

e) Encontrar, sempre que possível uma proposta consensual, que reúna as 

conclusões dos grupos de trabalho e que seja aprovada por maioria do plenário 

 

8. Observadores 

a) Assegurar a ligação com a ENIV e ENPE 

b) Estar atentos às necessidades de formação da EP e consequente aplicação da 

Formação 

c) Acompanhar o trabalho da EP na idealização, preparação, realização e avaliação 

do ciclo 

d) Intervir quando a situação assim o exigir 
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- Tema e Objectivos do Ciclo  

Tema para o 4º Ciclo:  

"Construir Horizontes". 

  

Objectivos a serem alcançados no final do 4º ciclo: 

 

- Consciencializei-me de que sou a voz de uma geração que está ao 

serviço do CNE; 

- Tomei consciência da importância de intervir, apresentar propostas e 

fazer-me representar nos órgãos onde tenho assento (Conselho de Clã, 

Conselho de Agrupamento, Conselho de Núcleo/Regional); 

- Desenvolvi outras formas de pensar e tornei-me mais crítico; 

- Tomei conhecimento de diferentes realidades presentes no nosso 

movimento e contribui para novas abordagens aos problemas 

encontrados; 

- Aprendi a discutir ideias e pontos de vista e daí retirar conclusões e, 

quando solicitado, apresentar soluções/propostas/ferramentas de 

trabalho concretas e viáveis; 

- Senti que desenvolvi um trabalho válido que poderá ser aproveitado; 

- Através da participação (experiências partilhadas e formação) adquiri 

competências para, activamente, intervir, apresentar propostas e fazer-

me representar nos órgãos onde tenho assento (Conselho de Clã, 

Conselho de Agrupamento, Conselho de Núcleo/Região); 

- Através do “aprender-fazendo” levo o Cenáculo à minha Região/Núcleo; 

- Tomei consciência da minha responsabilidade enquanto 

Caminheiro/Companheiro, perante a sociedade e como sou o espelho do 

movimento que integro. 
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- Metodologia de Trabalho 

Durante a preparação de cada um dos encontros do Cenáculo a EP fará chegar, 
periodicamente, a todos os participantes, Juntas Regionais e/ou Núcleo, informação 
para a preparação dos temas - Pegadas - e informação logística diversa. 

O Cenáculo terá um misto de sessões plenárias e sessões de trabalho em grupo. 

As sessões plenárias realizam-se em momentos como a abertura, a apresentação 
dos temas do Encontro (por Delegados ou Convidados), a apresentação de 
conclusões e de propostas que devam ser apreciadas e votadas e o encerramento. 

Os trabalhos de grupo visam a discussão detalhada de temas específicos, 
facilitando assim a partilha de ideias e a recolha de contributos para as conclusões 
e/ou propostas finais do Cenáculo. 

Para os grupos de trabalho os caminheiros/ companheiros serão organizados em 
equipas, preferencialmente, de Regiões distintas, para que se garanta uma maior 
diversidade de vivências. Cada grupo deverá nomear um moderador, um secretário 
e um porta-voz. 

As conclusões e/ou propostas dos grupos de trabalho serão distribuídas por todos 
os participantes e entregues à ENIV, ENPE e aos órgãos aos quais elas são 
dirigidas, através de uma CYarta especial Cenáculo. 

A EP propõe, ainda, que as principais conclusões sejam divulgadas a toda a 
Associação, utilizando, primordialmente a CYarta Especial Cenáculo, o Site e a Flor-
de-lis. 

 

- Comunicação 

A EP considera que a comunicação fácil e regular com todos os participantes do 
Cenáculo (Caminheiros e Companheiros), Juntas de Regionais/Núcleo, antes e 
depois da sua realização, é condição essencial ao sucesso do Cenáculo. Assim 
privilegiará o contacto directo com os participantes (Caminheiros e Companheiros), 
Juntas Regionais/Núcleo utilizando os meios ao dispor da Associação: as Pegadas, o 
site, a CYarta Especial Cenáculo, o e-mail, o telemóvel da EP  e a via postal. 

 

- Renovação  

No final de cada ciclo, com o Encontro Aberto, o tempo é de juntar os participantes 
que irão terminar o ciclo e os que irão iniciar o próximo. Aos que o vão terminar é 
feito o convite para integrarem a EP ou como membros ou como staff. Mediante os 
participantes que se apresentarem, a EP decide, consoante o perfil dos 
caminheiros/ companheiros e as necessidades da equipa, os novos elementos a 
integrar.  
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Esta renovação também se dá dentro da Equipa Projecto e, ciclo após cic lo, a 
coordenação é diferente, tendo em conta os membros que continuam a cumprir o 
perfil estipulado e que se mostrem disponíveis.  

 

 

- Contactos da Equipa do Projecto 

Artur Oliveira  96 4717262 arturjpo@portugalmail.com 

Daniela Nunes 93 3731342 andorinha.energetica@gmail.com  

Inês Marques 91 9287627 inesmarques69@hotmail.com  

João Cardoso  96 4778636 alkaid@sapo.pt  

Sandra Martins 96 8408720 lpsi04090@fpce.up.pt 

Márcio Barcelos 96 3701565 fwds_po_marcio@iol.pt 

João Sousa 96 2611904 joao_ssousa@yahoo.com  

• Secretaria Nacional da IV Secção- dnpe4@cne-escutismo.pt , telef.: 21 393 3650.  

 

• Equipa Projecto – equipa@cenaculo.cne-escutismo.pt , telem: 96 142 1753  

 
 

 

 

 

Documento de apresentação do Projecto Cenáculo  
Autor: Equipa Projecto 4º Ciclo  
Distribuição: Participantes do Cenáculo e Juntas Regionais e de Núcleo 
Data: 24 de Julho de 2005 
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Inscrições para o 4º Ciclo do Cenáculo 
 
A Junta de Núcleo/ Regional de ___________________ tomou conhecimento e 

aprovou a participação dos Caminheiros/Companheiros abaixo nomeados, no 

Cenáculo Aberto do 3º Ciclo e  nos 3 Encontros do 4º Ciclo do Cenáculo: 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Morada:____________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ Telemóvel:_____________________________ 

 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Morada:____________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Telefone:________________________ Telemóvel:__________________________ 

 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Morada:____________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ Telemóvel:_____________________________ 

 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Morada:____________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ Telemóvel:_____________________________ 

 

 

A Junta de Núcleo/ Regional:  

 

____________________________________ 

 

Nota: Estas inscrições devem ser enviadas para a Junta Central para que sejam 

validadas. 


