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Revisto pelo 8ºCiclo do Cenáculo Nacional 
 
 

Este documento deverá ser actualizado em futuros Ciclos do Cenáculo Nacional, para que se 
enquadre com o Projecto Educativo da IVª Secção. 
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CENÁCULO REGIONAL OU DE NÚCLEO 
 
O que é?  

O Cenáculo Regional ou de Núcleo é um Fórum de Caminheiros e Companheiros, tal como 

o Cenáculo Nacional, mas com uma vertente local. É um espaço informal de debate de ideias e 

projectos, com a possibilidade de se construírem novas ferramentas para os jovens adultos da IVª 

Secção. Estas têm como principal objectivo o crescimento e o desenvolvimento de um melhor e 

mais actual Caminheirismo e Companheirismo, apresentando-se importantíssimas para a IVª 

Secção Regional ou de Núcleo.  

 

Quais as suas funções?  

O Cenáculo Regional ou de Núcleo tem uma função consultiva e os assuntos tratados 

devem ser definidos por iniciativa dos participantes e da Equipa Projecto, nunca esquecendo as 

solicitações ou recomendações feitas pelo Secretaria da IVª Secção da Junta Regional ou de 

Núcleo, pelo Departamento ou Secretaria Pedagógica Regional ou de Núcleo, bem como, pela 

Equipa Projecto do Cenáculo Nacional. Podem também ser ouvidas Câmaras Municipais, Juntas de 

Freguesia, Governo Civil Distrital ou outras instituições e entidades da área relacionadas com a 

juventude e o movimento escutista. 

 

Quais os seus objectivos?  
• Estimular a participação e o envolvimento dos Caminheiros e Companheiros em todas as 

decisões em que devem tomar parte;  

• Promover um espaço de consulta e de apoio às Juntas Regionais ou de Núcleo e à Equipa 

Nacional de Caminheiros e Companheiros;  

• Procurar garantir a participação activa de Caminheiros e Companheiros de diversas 

proveniências e realidades da mesma Região e/ou Núcleo;  

• Procurar aumentar os hábitos de participação dos Caminheiros e Companheiros nos 

processos de tomada de decisão da Associação em que têm assento (Conselhos de Clã, 

Agrupamento, Regional e Núcleo, entre outros actos cívicos);  
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• Contribuir para a dinamização da IVª Secção a nível Regional e de Núcleo;  

• Fomentar nos Caminheiros e Companheiros a capacidade de debater e expor as suas 

ideias, desenvolvendo para isso um espírito crítico e de discussão. 

• Criar propostas concretas de acções, actividades, processos, e outros, que visem melhorar o 

funcionamento da Região e/ou Núcleo, a atitude dos Caminheiros e Companheiros, e 

contribuam para a formação de Jovens Adultos. 

 

Quem pode participar? 

Todos os Caminheiros e Companheiros da Região ou Núcleo que respeitem os seguintes critérios: 

• Idade compreendida entre os 18 e 22 anos;  

• Ter vivência activa no seu Clã e/ou Região/Núcleo; 

• Ter capacidade de comunicação e intervenção, bem como a responsbilidade de uma 

participação activa; 

• Ter conhecimento da realidade do Caminheirismo no seu Clã, bem como na sua Região e 

Núcleo (noções gerais); 

• Demonstrar vontade de participar na dinâmica apresentada. 

 

 Para além dos Caminheiros e Companheiros dessa Região ou Núcleo, poderão estar 

presentes, em situações específicas/excepcionais, Caminheiros e Companheiros de outra Região 

ou Núcleo, Dirigentes que não o(s) Observador(es) do Cenáculo Regional ou de Núcleo, bem 

como Não - Escuteiros. Nestas situações incluem-se as formações, a Eucaristia, o Fogo de Conselho 

e outros momentos considerados oportunos pela equipa organizadora. 

 Os Chefes de Clã poderão estar presentes em determinados momentos do Encontro, com 

a devida autorização da Equipa Projecto do Cenáculo de Núcleo/Regional, tendo como objectivo 

de testemunharem o progresso individual dos seus elementos e também aprofundar o seu 

conhecimento sobre o projecto Cenáculo. 

 O Cenáculo visa o progresso criativo e participativo de cada Caminheiro e Companheiro, 

bem como a criação de propostas inovadoras. Deste modo, são os Caminheiros os únicos 

responsáveis por todas as ideias resultantes de cada Encontro, não havendo a influência directa 
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nas decisões de outros adultos da Associação. 

 

No Cenáculo, o responsável por todos o tipo de 

intervenções com os Participantes, fora das formações, é a Equipa Projecto. 

Que resultados se esperam? 

 A apresentação das conclusões dos encontros dos Cenáculos de Região ou de Núcleo deve 

ser feita até à data do Encontro Aberto do Cenáculo Nacional, através de um documento 

denominado por “A Cyarta Regional” ou “A Cyarta de Núcleo”. Este documento servirá como um 

instrumento de divulgação do trabalho desenvolvido e suas conclusões, e será apresentado em 

plenário. Deverá reforçar ainda o compromisso por parte da Equipa Projecto Regional ou de 

Núcleo, e dos Participantes, em divulgar e procurar concretizar os projectos propostos no encontro 

de Cenáculo.  

 

 A elaboração deste documento está a cargo da Equipa Projecto e deverá ser enviado para 

o(s) Observador(es) Regional(ais) ou de Núcleo, o(s) qual(ais) são responsáveis por encaminhar 

para a Junta Regional ou de Núcleo. Deve também ser enviado para a Equipa Projecto do 

Cenáculo Nacional para integrar a base de dados nacional de “Cyartas” Regionais e de Núcleo. 

A “Cyarta” deverá ainda ser enviada ou disponibilizada publicamente para que todos os 

Participantes a possam ter, e por sua vez, a divulguem nos seus Clãs e Agrupamentos. 

 

 Os Representantes de cada Região e Núcleo terão de apresentar o trabalho desenvolvido 

nos seus Cenáculos, no Encontro Aberto (do seu Ciclo) do Cenáculo Nacional, bem como nos 

Conselhos de Regionais/Núcleo. 

 

Representantes no Cenáculo Nacional 

 O Cenáculo Regional e de Núcleo deverá contemplar um momento em que serão eleitos, em 

Plenário, os Caminheiros ou Companheiros que representarão a Região ou Núcleo no próximo 

Ciclo do Cenáculo Nacional e assumirão a responsabilidade do projecto Cenáculo a nível local. 

Este processo de eleição terá de ser feito na presença de todos os Participantes no Cenáculo 

Regional ou de Núcleo, bem como da Equipa Projecto (ambos com direito de voto) e do(s) 

Observador(es). Consoante seja uma Região ou Núcleo, deverão ser eleitos quatro ou dois 
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Caminheiros ou Companheiros, respectivamente. Estes Caminheiros ou Companheiros poderão ser 

membros da Equipa Projecto ou Participantes, desde que se tenham candidatado para o efeito 

em Plenário. Os anteriores Representantes não se deverão recandidatar. 

 Além das responsabilidades inerentes à Representação no Cenáculo Nacional, os 

Representantes irão escolher, entre si, o próximo Coordenador da Equipa Projecto do Cenáculo 

Regional ou de Núcleo, bem como o seu Coordenador Adjunto. No caso dos Cenáculo Regionais, 

os outros dois Representantes deverão assumir as outras principais responsabilidades dentro da 

Equipa Projecto. 

 

 Para além dos dois ou quatro Representantes, deverão existir, sempre que possível, 

suplentes que possam substituir os Representantes nos encontros do Cenáculo Nacional, no caso 

de estes não poderem comparecer, garantindo assim a representação da Região ou Núcleo. 

 

Perfil exigido para ser Representante: 

• Ter entre os 18 e 22 anos de idade;  

• Ser Caminheiro ou Companheiro investido na data da sua candidatura como Representante 

da Região/Núcleo no Cenáculo Nacional; 

• Ter uma inscrição no Cenáculo Nacional validada pela sua Junta Regional ou de Núcleo. 

Esta deverá ser enviada para a Equipa Projecto do Cenáculo Nacional, bem como para a 

Junta Central. Esta inscrição tem de ser autorizada, em primeiro lugar, pelo Chefe de Clã e 

Chefe de Agrupamento do Representante. 

• Ter uma vivência activa no Clã, Agrupamento e na Região ou Núcleo, 

• Conhecer bem a realidade do Caminheirismo e do Companheirismo na Região ou Núcleo 

que Representa, 

• Ser dinâmico, participativo, comunicativo e de mente aberta, 

• Que assuma a Responsabilidade que tem para com a sua Região ou Núcleo e para com o 

Cenáculo Nacional. 

• Esta Responsabilidade com o Cenáculo Nacional será feita nomeadamente, participando 

em todos os encontros do Cenáculo Nacional do seu Ciclo, desde o início até ao fim (ou 

garantindo a sua substituição, caso não possa comparecer) e procurando dar resposta no 

devido tempo aos desafios lançados pela Equipa Projecto do Cenáculo Nacional. 
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A responsabilidade de um Representante começa no momento em que é eleito e 

contempla ainda: a preparação e realização do seu Cenáculo Regional ou de Núcleo, 

garantindo a continuidade do projecto a nível local, elaboração e divulgação da “Cyarta 

Regional” ou “Cyarta de Núcleo” e apresentação do seu Cenáculo Regional ou de Núcleo 

no último Encontro do seu Ciclo no Cenáculo Nacional, bem com a apresentação dos 

próximos Representantes do seu Cenáculo Regional ou de Núcleo. 

 

No caso do Cenáculo ainda não estar implementado numa Região ou num Núcleo, a Junta 

Regional ou de Núcleo, deverá tentar criar um espaço onde os Caminheiros e Companheiros 

possam eleger entre si os Representantes. Em último caso, se não for possível a criação deste 

espaço, a Junta Regional ou de Núcleo deverá nomear os Representantes, garantindo que estes 

se encontrem de acordo com o perfil esperado. 

 

Periodicidade 

 Cada Região ou Núcleo deverá ter um encontro de Cenáculo por ano, a realizar entre o 

primeiro Encontro do Cenáculo Nacional e o Encontro Aberto. Não deverá haver mais encontros 

por ano de modo a proporcionar a participação dos Caminheiros e Companheiros nas suas 

actividades de Clã, Agrupamento e Região ou Núcleo, permitindo também que estes se possam 

envolver noutros projectos. 

 

A Equipa Projecto 

 A Equipa Organizadora do Cenáculo Regional ou de Núcleo designa-se por Equipa Projecto 

(EP). 

 

• Representantes da Região ou de Núcleo no Ciclo do Cenáculo Nacional que está a 

decorrer e que asseguram a Chefia da Equipa; 

A Equipa Projecto é constituída por: 

• Caminheiros e Companheiros (por exemplo, Participantes de Ciclos anteriores no Cenáculo 

Regional ou de Núcleo) que sejam convidados pela Chefia da Equipa Projecto, consoante 

as necessidades da equipa, sem interferências de terceiros. 
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 Todos os membros da Equipa Projecto têm de estar inseridos na IVª Secção do seu 

Agrupamento, ou de Núcleo, ou Regional devendo ser, preferencialmente, de Agrupamentos 

diferentes. 

 

Ao nível da sua Região ou Núcleo, a Equipa Projecto tem por missão dinamizar o projecto 

Cenáculo, organizar o Encontro e garantir que são encontrados mecanismos para dar continuidade 

a esta mesma iniciativa. Na preparação do Encontro, deverão ser tidas em conta as temáticas 

sugeridas pela sua Junta Regional ou de Núcleo, pelo anterior Ciclo do Cenáculo Regional ou de 

Núcleo, pela Equipa Projecto do Cenáculo Nacional, pelos próprios Participantes e seus Clãs, pelos 

Órgãos Políticos e Civis da sua área ou outras entidades relacionadas com a juventude e o 

movimento escutista. 

 

A Equipa deverá contar, no mínimo, com um Observador, ou seja, um Dirigente nomeado 

pela sua Junta Regional ou de Núcleo, preferencialmente vindo do Departamento da IVª Secção. 

 

Equipa Projecto do Cenáculo Regional/Núcleo 

Organigrama da EP: 

Cargo/Categoria 

Coordenador de Equipa  
+ 

Coordenador de Equipa Adjunto 

Caminheiros e 
Companheiros 

Equipa de Coordenação: 
Coordenador de Equipa,  

Coordenador de Equipa Adjunto,  
Coordenador da Equipa de Animação, 

Coordenador da Equipa de Fórum, 
Coordenador da Equipa de Logística / 

Comunicação (1) 

Equipa de 
Animação (2) 

… 

Equipa de 
Fórum (2) 

… 

Equipa de 
Logística / 

Comunicação 
(2) 

… 
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Staff 

Caminheiros e 
Companheiros, 

CIL's, CD's, 
Dirigentes, Não 

Escuteiros 

Observador(es) Dirigentes 

Assistente 

Assistente 
Regional/Núcleo 
ou mandatado 

por ele 

Acompanhamento da EP do Cenáculo 
Nacional 

Embaixador da EP 
do Cenáculo 

Nacional 

 

(1) Esta Equipa poderá dividir-se em Eq. Logística e Eq. Comunicação, consoante a necessidade. 

(2) As competências de cada uma das Equipas serão definidas de acordo com as necessidades 

da Equipa Projecto Regional/Núcleo.  

 

Observador 

O Observador é um Dirigente nomeado pela Junta Regional ou de Núcleo, 

preferencialmente, do Departamento da IVª Secção.  

 

• Assegurar a ligação entre a Equipa Projecto e a Junta Regional ou de Núcleo 

Quais as funções do Observador? 

• Compreender toda a formação e organização da dinâmica do Cenáculo; 

• Estar atento às necessidades de formação da Equipa Projecto e consequente aplicação da 

sua formação; 

• Acompanhar e orientar o trabalho da Equipa Projecto na idealização, preparação, 

realização e avaliação do encontro; 

• Deve estar a par de todo o material pedagógico produzido, de modo a garantir que as 

ferramentas pedagógicas são as mais adequadas; 
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• Acompanhar presencialmente o encontro, avaliando o desempenho da Equipa Projecto, 

bem como os resultados dos trabalhos. 

 

O Observador deve assumir no Cenáculo o papel de um Chefe de Clã, sendo o seu papel 

mais preponderante nos períodos de preparação e avaliação, acompanhando a evolução da 

Equipa Projecto. Durante o Encontro deverá ter uma presença discreta, não intervindo, a menos que 

seja completamente imprescindível, de forma a permitir à Equipa Projecto actuar de forma 

autónoma e, assim, crescer. 

  

Assistente 

O Assistente do Cenáculo Regional ou de Núcleo, idealmente, será o Assistente Regional ou 

de Núcleo. No caso de impossibilidade, deverá ser alguém nomeado para esse cargo, pelo 

respectivo Assistente Regional ou de Núcleo. O Assistente deverá, sempre que possível: 

• Acompanhar a preparação do Encontro do Cenáculo, ajudando directamente a Equipa de 

Coordenação e a Equipa de Animação, bem como a de Fórum, se pertinente, sobretudo, ao 

nível da componente da Fé; 

• Compreender toda a formação e organização da dinâmica do Cenáculo; 

• Estar presente no encontro; 

• Contribuir para preparação dos momentos de oração e reflexão; 

 

Junto com o Observador, o Assistente deve orientar e formar sempre que achar necessário.  
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Acompanhamento da Equipa Projecto Nacional 
A Equipa Projecto Nacional tem o dever de acompanhar os Representantes na preparação 

dos seus encontros Regionais ou de Núcleo. Para tal, cada Região tem um elemento da Equipa 

Projecto Nacional como sendo “Embaixador” do Cenáculo Nacional, com a responsabilidade de: 

• Apoiar a Equipa Projecto Regional ou de Núcleo na preparação e organização do 

Encontro, apenas com formações, orientações, materiais, nunca se confundindo com a EP 

Regional; 

• Acompanhar, de preferência, presencialmente, a realização e avaliação do Encontro; 

• Facultar toda a informação disponível para a realização do encontro; 

• Promover e divulgar o Cenáculo junto das Juntas Regionais e de Núcleo, juntamente com 

a Equipa Nacional de Caminheiros e Companheiros.  

 

Metodologia de Trabalho 
 Durante a preparação dos Encontros de Cenáculo, a Equipa Projecto deverá fazer chegar, 

regularmente, a todos os Participantes, informação sobre os temas, imaginário e logística sob a 

forma de “Pegadas” (cartas ou comunicados). Os temas deverão ser preparados pelos 

Participantes em Clã ou Comunidade para que nos Encontros os Participantes estejam mais bem 

preparados para o debate destes.  

 

 O Cenáculo deverá ter um misto de sessões plenárias e sessões em pequenos grupos. 

 As sessões plenárias deverão realizar-se em momentos como:  

• Cerimónia de Abertura; 

• Apresentação de temas a debater (por Delegados ou Convidados); 

• Apresentação de conclusões de trabalhos de grupo e de propostas que devam ser 

apreciadas e votadas; 

• Eleição dos Novos Representantes para o próximo Ciclo do Cenáculo Nacional; 

• Eucaristia; 

• Cerimónia de Encerramento. 
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 As sessões em pequenos grupos deverão visar a discussão detalhada de temas 

específicos, de forma a facilitar a partilha de ideias e a recolha de contributos para as propostas 

finais do Cenáculo Regional ou de Núcleo.  

Para os grupos de trabalho, bem como para outras dinâmicas da Animação, os Caminheiros e 

Companheiros deverão ser organizados em equipas.  

 
 Cada grupo de trabalho deverá ser acompanhado por um moderador (membro da Equipa 

Projecto) e os elementos dos grupos de trabalho deverão nomear um secretário e um porta-voz. 

 

 Embora o Cenáculo seja essencialmente Fórum e discussão de ideias, não invalida que 

não se possa dinamizar durante o Encontro uma actividade de Serviço, uma visita a um local, 

entre outras opções. É extremamente interessante e enriquecedora a formação sobre um tema 

não apenas por palestra, mas também de forma criativa e pela vivência desse tema. 
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Glossário: 

 

Cenáculo – Fórum de Caminheiros e Companheiros 

Ciclo – Corresponde a um Ano no Cenáculo, contemplando a preparação, realização e 

avaliação do Encontro 

“A Cyarta” – Documento que serve de Relatório do Cenáculo 

Encontro – Nome da actividade em que é feito Cenáculo 

Encontro Aberto – Encontro do Cenáculo Nacional onde se encontram os Representantes do 

Ciclo que termina com os Representantes do Ciclo que começa. 

Equipa Projecto (EP) – Equipa de Caminheiros e Companheiros responsável pela organização 

do Cenáculo. 

Observador – Dirigente responsável por acompanhar o Cenáculo, este assume uma forma 

interventiva junto da Equipa Projecto.  

Pegadas – Informações disponibilizadas pela Equipa Projecto aos Participantes sobre o Ciclo 

do Cenáculo 

 

 

 

Os Cenáculos Regionais e de Núcleo são uma ferramenta de grande importância para o 

desenvolvimento da IVª Secção ao nível Regional ou de Núcleo, que permitem aos Caminheiros e 

Companheiros terem uma voz activa no Presente e futuro rumo da sua Região ou Núcleo, 

cativando-os assim para uma nova, e mais aberta, visão do Mundo. 

Esta dinâmica contribui, assim, para que os Caminheiros e Companheiros dêem mais um passo na 

sua Caminhada, ficando mais próximos do ideal do Homem Novo, Jesus Cristo. 
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