
Plano de Atividades
2019-2020



Queridos Sócios, 

 

É com muita alegria que a Direção apresenta o plano de atividades para o ano 2019-20 que 

se inicia na Assembleia de 23 de novembro de 2019, e termina a 21 e 22 de novembro de 

2020 na Assembleia do próximo ano (2º dia de assembleia ainda por confirmar). É neste 

documento que podem encontrar aquilo a que a direção se propõe fazer durante este ano, 

as datas das atividades que vão acontecer durante o ano, bem como algumas explicações 

sobre as mesmas. 

 

Direção 
Esta é a lista dos membros da Direção 2019/20: 

 

Coordenador: Miguel Cabral 

Coordenadora Adjunta:  Carlota Fernandes Marques 

Assistente Espiritual: António Magalhães Sant'Ana sj 

Casal Assistente:  Teresa Sarmento e Nuno Valentim  

Secretaria: Rita Regatia  

(Leonor Bernardes (interinamente na direção) e Teresinha Mexia) 

Tesouraria: Nuno Falcão e Leonor Ramalho  

Campos: Ico Geraldes Barba  

(Carlota Alves Ribeiro, Mimi Raimundo, Teresa Sande Lemos) 

Material: Francisca Vilaça 

Formação de Animadores: Mimi Montenegro  

(Afonso Menezes) 

Imagem: Rita Mira Vaz 

(Manel Peleteiro) 

Comunicação: Teresinha Ponces 

Locais de Campo: António Lopes Cardoso 

Sem pasta: Aleluia Ribeiro Telles, João Melo e Maria Diniz Vieira 

 

(Entre parenteses estão os nomes dos animadores que colaboram nas pastas ao longo 

do ano, mas não participavam nas reuniões da direção)  

 



Núcleos 
Coordenadora do Tripa: Carminho Bragança 

Coordenadora do Cabra: Teresinha Mexia 

Coordenadora do Alface: Inha Geraldes Barba 

 

Campos 
Como não poderia deixar de ser, teremos 10 Campos de Verão, 1 Campo de Cegonhas, dois 

campos de Formação de Animadores – CIFA e Trolhas, e uma atividade de final de verão 

para animadores - Sahara. Como Campos Joker, a Direção propõe, após um aprofundado 

estudo sobre as gerações em idade de fazer campo, 1 campo de Tremelgas e 1 campo de 

Camaleões. 

 

Datas: 
3 a 8 de Abril 
10 a 14 de Junho 
19 a 28 de Julho 
30 de Julho a 8 de Agosto 
1 a 8 de Agosto 
10 a 19 de Agosto 
21 a 30 de Agosto 

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

 

(claro está que esta disposição dos campos está dependente da aprovação da proposta da 

Direção para a distribuição dos Campos Joker) 

 

Formação de Animadores 
Este ano, a responsável da pasta de Formação de Animadores sentiu a necessidade de dar 

ouvido a todas as preocupações, sugestões e melhorias em relação às atividades a 

desenvolver na pasta. Isto partiu dos atuais animadores do CAMTIL se sentirem 

interessados e empenhados em pôr as mãos na massa e envolverem-se com as atividades 

e propostas relativas à formação de animadores. Foi um bom começo para então organizar 

reuniões (chamadas concílios) com vários animadores, criados para ouvir, discutir, 

preparar e delegar atividades (até em adjuntos) da Formação de Animadores.  Até agora 

foram 2 concílios e haverá mais 1 até antes da Assembleia Geral do CAMTIL.  

Nesse sentido, a pasta da Formação de Animadores mantém a base do plano em 5 

dimensões principais: 

1. Dimensão Espiritual 

2. Dimensão de Personalidade 

3. Dimensão Técnico-Prática 

4. Dimensão de Atitudes e Comportamentos 

5. Sentido de Ecologia e Comunidade 



 

Estas 5 dimensões serão trabalhadas ao longo do ano, tendo em vista 3 públicos: 

1. Camaleões (quer tenham feito campo ou não) 
2. Veteranos – atuais animadores, com experiência e sem experiência, que tenham ou 

não animado um campo de férias. 
3. Futuros 2020 – um apoio mais concreto a animadores que integrarão as direções 

dos campos 2020 
 

Ao mesmo tempo que se vão focando nestes 3 públicos, as 5 dimensões enunciadas vão ser 

materializadas em: 

Núcleos: Ainda que a concretização destes objetivos vá variar em datas ou no formato de 

apresentação, os três núcleos vão procurar formar animadores em atividades ao longo do 

ano segundo estes objetivos, aumentando a proximidade de relação entre todos os 

animadores do CAMTIL. 

Atividades Nacionais, sendo elas de três géneros: 

1) Campos de formação: CIFA e Trolhas 

2) Encontros Nacionais de Animadores: Leader’s Meeting (encontro de diretores); “Salva 

tudo ou Salva nada” (Curso de Primeiros Socorros); “BAMG” (encontro de todos os 

animadores do verão); Sahara: Atividade de Final de Verão para Animadores 

3) Exercícios Espirituais para Animadores de Campos de Férias: Não sendo EE exclusivos 

para animadores, a Direção contribui com 20€ para ajudar na inscrição dos animadores 

nos Exercícios organizados por qualquer casa de Exercícios dos jesuítas. 

Além disso, haverá ainda reuniões periódicas com as coordenadoras dos Núcleos. 

 

Plataforma de Otimização de sistemas (CRM) | NoMundo 
Depois da adjudicação do caderno de encargos à NoMundo, a empresa está já a 

desenvolver a ferramenta para se aplicar à realidade do Camtil, e espera-se que já sejam 

feitos os primeiros testes no princípio de dezembro. 

A NoMundo espera entregar a ferramenta fechada e validada a tempo da seleção dos 

participantes nos campos – Março/Abril.  

Relembramos, mais uma vez, os processos/dados incluídos na nova plataforma da 

NoMundo: 

 

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

 



Livrinho da Mamã 
O livrinho da mamã utilizado em campo foi lançado no ano de 2015. Recentemente tem 

sido reforçada, por muitas mamãs de campo, a necessidade de corrigir determinadas 

receitas e quantidades, atendendo a certos desajustes que surgem em campo. Desta 

forma, pretendemos durante este ano fazer uma revisão e atualização do livrinho da 

mamã, com a ajuda de um grupo de mamãs com experiência de cozinha em campo nos 

últimos anos. 

 

Comissão de Regionalidades 
Pretendemos durante este ano dar continuidade à Comissão de regionalidades, uma 

comissão de sócios de várias regiões e gerações que tem vindo a repensar a atual 

distribuição de sócios do CAMTIL, por região (atualmente definida com 43% para Lisboa e 

57% para o Resto do Mundo). O objetivo é que ao longo deste ano se desenvolva uma ou 

eventualmente várias propostas para apresentar na Assembleia Geral de 2020. 

 

COMDOR 
Na Assembleia de 2017 uma sócia, Bé Pacheco, propôs que se fizesse uma reflexão sobre 

um novo escalão para o Camtil: os Comdor.  

Alguns Camtílicos que habitualmente faziam campos de Cegonhas, deixaram de o fazer 

por sentirem que podem já não ter condições físicas para o mesmo. Os Comdor 

apareceriam como resposta a quem ainda quer fazer parte do Camtil e participar nas suas 

atividades, conseguindo ter as condições necessárias para participar, como cama, casa de 

banho, etc. 

Depois de não ter havido grandes avanços nos dois anos que passaram, pretendemos 

apostar neste tema durante este ano. 

 

Rezar com o Camtil 
À semelhança do ano que passou, o nosso Assistente Espiritual, Pde. AntónioSant’Ana, 

vai preparar orações para enviar ao longo do ano a todos os sócios. Queremos dar a 

oportunidade aos sócios que rezem, em família,  com o CAMTIL, em 4 tempos litúrgicos 

diferentes: Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. 

 

 

 

 

 
 



Datas 

2019 
10/11 – RAPCAFE: Reunião de Avaliação e Programação dos Campos de Férias (com os 

três movimentos da Companhia) 

17/11 - 3º Concílio Formação de Animadores 

22/11 – Reunião de Direção 

23/11 – Assembleia Geral 

 

2020 
11/01 – Reunião de Direção 

15/02 – Leader’s Meeting 

16/02 – Leader’s Meeting 

18-19/04 – Seleção de Campos + Reunião de Direção 

16/05 – Reunião de Entrega de Campos – REC 

21/06 – Reunião de Direção 

04/07 – BAMG 

11/07 – Curso de Primeiros Socorros 

12/09 – Reunião de Avaliação de Campos 

13/09 – Reunião de Direção 

02-05/10 – Atividade de Final de Verão - Sahara 

09-11/10 – Fim de Semana de Direção 

24-25/10 – Até ao Lavar dos Cestos 

01/11 – Noite de todos os Campos 

20/11 – Reunião de Direção 

21-22/11 – Assembleia Geral (por confirmar o 2º dia) 

 

 

 

 

 

Pela Direção do Camtil, 

Miguel Cabral 


