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Queridos Camtílicos,  
 
Não sabemos o que esperar do próximo ano, mas sabemos que somos convidados a ter um olhar 
criativo face aos desafios que se aproximam, mantendo viva a nossa associação. Tendo isto 
presente, é com grande humildade e alegria que a Direção do CAMTIL para o Biénio de 2020-
22 apresenta o plano de atividades para o ano 2020-2021, que se inicia na Assembleia de 21 de 
novembro de 2020, e termina a 20 de novembro de 2021 na Assembleia do próximo ano. 
Escrevemos este documento para apresentar as datas propostas para este ano, bem como as 
razões de fundo que nos levaram a marcar estas atividades.  
 

 
I  -  C A M P O S  

 
 
Plano de Contingência COVID-19 e Campos 
 
Nestes tempos de incerteza e de constante necessidade de adaptação queremos manter o 
CAMTIL vivo e fiel ao seu carisma. 
A vontade de voltar a fazer campos de CAMTIL é grande, pelo que, conscientes do contexto de 
pandemia em que vivemos, comprometemo-nos com esta vontade. 
Propomo-nos a uma procura ativa de soluções para que possamos voltar a fazer campos de 
férias, estudando diferentes cenários e dispondo os meios necessários para este fim. Quaisquer 
adaptações ou propostas desenvolvidas ao longo deste ano, serão pensadas de forma 
responsável, para garantirmos a segurança de todos os sócios envolvidos nas atividades. 
Vamos procurar trabalhar em conjunto com a Companhia de Jesus e os outros campos de 
espiritualidade inaciana (Campinácios, Gambozinos e Rabo de Peixe), para que estejamos 
alinhados nas medidas adotadas. 
 
 
Campos  
 
A nossa vontade é a de fazer os clássicos 10 campos de Verão, 1 campo de Cegonhas, dois 
campos de formação de animadores (CIFA e Trolhas) e uma atividade de final do verão para 
animadores (Saltimbancos). 
Relativamente aos campos Joker, a Direção propõe deixar esta decisão para o início do próximo 
ano, de forma a poder tomar uma decisão mais informada, tendo em conta a entrada de novos 
sócios e possíveis adaptações face à imprevisibilidade dos tempos que vivemos. 
 
Datas (ainda por confirmar): 

 

 
 
 
 

CIFA e Trolhas 
Cegonhas 
Tremelgas I 
Melgas I, Tremelgas II 
Mosquitos 
Aranhiços I, Melgas II e Tremelgas III 
Aranhiços II, Melgas III e Camaleões 
 
 
 
 
 

26 a 31 de março 
2 a 6 de junho 
18 a 27 de julho 
29 de julho a 7 de agosto  
31 de julho a 7 de agosto  
9 a 18 de agosto  
20 a 29 de agosto 
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Encontro Nacional do CAMTIL - ENC 
 
Gostávamos de terminar o ano de 2021 com o Encontro Nacional do CAMTIL, no dia 21 de 
novembro de 2021.  
Nesta atividade, queremos reunir várias gerações, desde os cegonhas, aos pequenos micróbios. 
Que este encontro sirva para celebrar o espírito camtílico que cresce nos campos, nas amizades 
e na partilha de experiências de CAMTIL. 

 
 

I I  –  F O R M A Ç Ã O  D E  A N I M A D O R E S  
  
 
Este ano a Pasta de Formação de Animadores tem como objetivo dar um passo atrás para 
perceber onde estamos e para onde queremos ir.  
Este verão foi o primeiro ano da história do CAMTIL em que não houve campos. E, pelo estado 
do país e do mundo, continuamos a ter de repensar a forma como fazemos as coisas, desde a 
Assembleia, aos campos e todas as outras atividades. É um desafio enorme, mas podemos retirar 
daqui uma grande oportunidade: re-estruturar, re-agrupar e perceber para onde ir.  
 
Olhando para o CAMTIL atual queremos, de certa forma, diagnosticar as necessidades dos 
tempos. O que é que mudou nos últimos anos e que necessidades sentimos para o futuro? Esta 
reflexão conta com a ajuda de todos os atuais e antigos animadores e tem como foco o CIFA, o 
papel da Pasta de Formação de Animadores, a formação de Camaleões ao longo do ano e o papel 
dos núcleos. É ambicioso, mas queremos tentar tirar o melhor deste tempo mais estranho.  
 
No fundo, depois de ficarmos completamente abananados com um verão tão diferente 
queremos olhar à volta para perceber onde estamos e para onde queremos ir.  
Aliado a este objetivo mais reflexivo temos como objetivo continuar a ser uma discreta ponte 
entre os animadores e tudo o que for um auxílio à sua formação como tal.  
 
Objetivos 

1. Parar para perceber para onde ir; 
2. Continuar a ser Ponte; 

Queremos ter uma especial atenção à formação dos cifeiros, reforçando a relação de 
proximidade com os três núcleos incluindo os três responsáveis pela formação dos Camaleões 
na Pasta de Formação de Animadores. Com a sua ajuda e do Diretor do CIFA queremos manter 
viva a reflexão que tem vindo a ser feita acerca do CIFA e, à boleia disto, pensar acerca da 
formação de Camaleões para criar uma estrutura e objetivos contínuos para cada ano (apesar de 
possivelmente diferente entre cada núcleo). 
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Atividades Nacionais  
 
1. Campos de Formação 
CIFA e Trolhas 

2. Serões de Formação 
Teremos três serões nacionais digitais, cada um organizado por cada núcleo. 
 
3. Encontros Nacionais de Animadores 
Leader’s Meeting - encontro de diretores dos campos de 2021 
Salva tudo ou Salva nada - Curso de Primeiros Socorros 
desBUNDA - encontro de todos os animadores do verão 
Saltimbancos - Atividade de final de verão para animadores 
 
4. Exercícios Espirituais para Animadores de Campos de Férias 
Não sendo Exercícios Espirituais exclusivos para animadores, a Direção contribui com 20€ para 
ajudar na inscrição dos animadores nos Exercícios organizados por qualquer casa de Exercícios 
dos jesuítas. 

 
 

I I I  –  D I R E Ç Ã O  
 
 

Plataforma de Otimização de sistemas (CRM) | NoMundo 
 
Nos últimos dois anos, a Direção tem trabalhado com a empresa NoMundo, tendo em vista o 
desenvolvimento de uma ferramenta que faça a gestão de processos internos, facilitando o 
trabalho das pastas da Secretaria e Tesouraria. Este trabalho continuará a ser feito com o objetivo 
de finalizar esta plataforma e aplicá-la às necessidades do CAMTIL. 
Relembramos, mais uma vez, os processos/dados incluídos na nova plataforma da NoMundo:  

o Base de Dados  
o Histórico de Participantes  
o Inscrição nos Campos  
o Seleção Automática dos Campos  
o Pagamento de Quotas  
o Pagamento de Campos  

 
 
Material 
 
Queremos, este ano, continuar o trabalho de otimização que tem sido feito na pasta do material. 
Pretendemos aumentar a capacidade de organização e arrumação da garagem e fazer uma 
renovação de algum material. Neste sentido, propomos investir em mobiliário, na substituição de 
algumas tendas e na renovação de parte do material de cozinha. 
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Temos no calendário uma atividade de final do verão para a arrumação da garagem, em que 
pediremos a participação de alguns sócios, particularmente Veteranos e Cegonhas. Este 
encontro permitirá a avaliação das necessidades do próximo ano e contribuirá para a formação 
prática dos animadores. 
 
 
Camtilshop 
 
Pretendemos, ao longo do próximo ano, avançar com a realização do CD de músicas Camtílicas, 
para trazer à memória os campos e a história camtílica. Não só queremos que estas músicas 
continuem a passar de geração em geração, mas também que sejam uma fonte de criatividade, 
estimulando os nossos Camtílicos a continuarem a contar a nossa história. 
 
 
Leis e Locais 
 
Este ano, gostávamos de apostar na procura de novos locais de campo, por se sentir que há uma 
necessidade de renovar os espaços onde fazemos campos. 
Propomos realizar uma atividade no início do ano para Veteranos (Peregrinação ao Kalahari), com 
o desafio de percorrer várias regiões do país numa procura ativa de novos locais de campo. 
 
 
Livrinho da Mamã 
 
Propomos continuar o trabalho de revisão do livrinho da mamã, com a ajuda de um grupo de 
mamãs com experiência de cozinha em campo. Este trabalho surge de um pedido feito por muitas 
mamãs de campo, que têm reforçado a necessidade de atualização deste livro. 
 
 
 
Datas 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de novembro 
 
20 de novembro 
21 de novembro 
22 de novembro 
 
 
 
 
 

RAPCAFE: Reunião de Avaliação e Programação dos Campos de Férias 
Inacianos 
Reunião de Direção 
Assembleia Geral 2020 
Assembleia Extraordinária 2020 
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2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pela Direção do CAMTIL, 
Carlota Fernandes Marques 

 

9 de janeiro 
6 de fevereiro 
20 de fevereiro 
21 de fevereiro 
16 e 17 de abril 
22 de maio 
19 de junho 
3 de julho 
10 de julho 
11 e 12 de setembro 
18 de setembro 
19 de setembro 
1 a 5 de outubro 
8 a 10 de outubro 
19 de novembro 
20 de novembro 
21 de novembro 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião de Direção 
Peregrinação ao Kalahari 
Leader’s Meeting 
Reunião de Direção 
Seleção de Campos + Reunião de Direção  
Reunião de Entrega de Campos – REC  
Reunião de Direção 
Desbunda 
Salva Tudo ou Salva Nada (Curso de Primeiros Socorros) 
Até ao Lavar dos Cestos (Arrumação da Garagem) 
Reunião de Direção 
Reunião de Avaliação de Campos – RAC 
Campo de Saltimbancos 
Fim de Semana de Direção 
Reunião de Direção 
Assembleia Geral 2021 
Encontro Nacional do Camtil - ENC  
 


