
 
 

Olá Camtil, 
 
Venho apresentar uma proposta que vem de encontro a uma necessidade que senti, também 
em conversa com outros animadores, não estar totalmente satisfeita que é garantir que existe 
uma continuidade na formação dos animadores do camtil, para que nunca nos desviemos da 
nossa essência. Para isso venho então sugerir a criação de um mini campo de formação para 
animadores camtílicos.  

 
 
E para quê?  
 
- Para reforçar os valores do camtil e a espiritualidade inaciana nos animadores (para que ao 
longo do tempo não aconteça de nos irmos afastando do nosso propósito) 

 
- Para incentivar a estarmos constantemente a inovar-nos, mantendo a exigência, e mantendo-
nos a par daquilo que são as necessidades atuais dos nossos animados 
 
 
De forma a que a proposta seja clara e não nos confundamos, vou resumidamente explicar as 
diferenças entre o campo que venho propor e aquilo que já existe. Atualmente, de atividades do 

camtil que possam ter semelhanças a esta existe o CIFA, os Trolhas, o BAMG e a Atividade Extra. 
 
 

• CIFA (Curso Intensivo de Formação de Animadores) 
A diferença entre o CIFA e o campo que venho propor é que o CIFA destina-se a formar 
camtílicos que nunca tiveram a experiência de animar um campo enquanto o campo proposta 
visa dar continuidade e aprofundar a formação dos atuais animadores. 
 

• Trolhas 

O trolhas é um campo para animadores tal como o campo proposta, porém o trolhas destina-se 
essencialmente a desenvolver o pilar do serviço e a apostar no convivío entre os animadores.  O 
campo proposta também promove esta convivência, mas não se foca especialmente no serviço, 
foca-se sim em reforçar os valores que o camtil quer passar aos animados e em puxar pela 
criatividade, inovação e formação dos animadores atuais. 
 

• BAMG (Benção, Animadores, Missa e Grelhados) 
O BAMG inicialmente tinha como objetivo juntar todos os animadores que iam animar nesse 
verão e fazer um envio especial com aprofundamento do tema desse ano. Com o passar dos 

anos começou-se a perceber que era muito importante usar o BAMG também para formar 
animadores. O BAMG tem um pouco daquilo que seria o campo proposta, porém a formação é 
só de 1 dia que acho que não é suficiente para cumprir o propósito. 
 

• Atividade Extra 
Esta atividade extra que o camtil proporciona (peregrinação ao Saara, peregrinação ao deserto 
do Kalahari, etc) tem como objetivo oferecer um tempo de encontro aos animadores que 
animaram no verão.  A ideia é ter um tempo de convívio, conhecermo-nos melhor e também 
avaliar um pouco os campos que aconteceram.  A diferença entre esta atividade e o que venho 
propor é que esta não se destina essencialmente à formação de animadores, é mais focado no 

encontro e no estar.  



 
 

Imagino um campo destes a... 
 

• Desenvolver ainda mais a nossa criatividade (criar exercícios de criatividade que puxem 
ainda mais por nós) 

• Intensificar o nosso sentido de responsabilidade ecológica e amor pela natureza. “Será 
que não poderíamos estar a cuidar ainda melhor da natureza à nossa volta nos campos? 
Ou a dar-lhe mais palco?” 

• Criar espaço para vivermos camtil juntos e ganhar ânimo com isso, porque nós os 
veteranos também somos um escalão e podemos e devemos receber do camtil para 
depois também conseguirmos dar.  

• Ajudar a pensar em novas formas de chegar aos animados de hoje que, por exemplo, 
estão tão ligados às tecnologias. “E nós? Também não estamos? Não poderia ser um 
tema a discutir para nós também?”. 

• Ajudar a questionar qual deverá ser a nossa posição em conversas com os animados em 
assuntos polémicos relacionados com o catolicismo. “A nossa visão difere da igreja? Que 
mensagem quero/vou passar?”. 

• Desenvolver a questão das equipas de animação em campo. “Quão preocupados 
devemos estar com cada animador que está em campo?”. 

 
 

Isto foram só algumas ideias que me vieram à cabeça, mas estaria ao critério do diretor e da 
equipa que estivesse a preparar este campo definir aquilo que consideram ser mais crucial 
naquele momento para melhor formar os animadores.  
Poderíamos sempre criar um inquérito antes de cada campo que fosse respondido pelo maior 
número possível de animadores para perceber quais são as necessidades dos animadores 
naquele momento e o que apontam como importante a falar e a melhorar.  
 
 
Este campo seria idealmente de 4/5 dias e talvez não fosse necessário acontecer todos os anos e 
por isso, e para também caber no calendário de atividades do camtil, poderia se realizar de 2 em 
2 anos alternado com os trolhas, isto é, num ano teríamos os trolhas e no outro este mini 
campo. Realizar-se-ia então em abril na altura da Páscoa. 
 

 
Pensei no nome CAFA (Curso de Aprofundamento de Formação de Animadores) para se 
perceber que há uma certa relação com o CIFA que também forma futuros animadores. 
Também pensei no nome Cafarnaum por ser um lugar bíblico que muitas vezes nos 4 
evangelhos é considerada a cidade de Jesus, base de atuação e ponto de partida dos seus 
movimentos evangelizadores por todo o norte do país. Também nós para sermos discípulos de 
Jesus e evangelizarmos precisamos de aprender com Ele, de receber formação e este campo 
pode ser uma boa oportunidade para isso. Mais uma vez isto são só sugestões e o melhor seria 
sempre definirmos o nome em conjunto. 
 
No fundo, para resumir tudo, a ideia era que de 2 em 2 anos vivêssemos 4/5 dias de formação 
de camtil para que nunca aconteça desviarmo-nos daquilo que é fulcral e essencial estar bem 
assente para podermos formar jovens na espiritualidade inaciana.  

 
Obrigada,  
Helena Belo. 


