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Nota introdutória 
 

O relatório de atividades é o documento onde olhamos para o ano que passou. É o 

documento que descreve e avalia todas as atividades que o Camtil fez ao longo do ano, 

desde os campos às atividades dos núcleos, desde a formação de animadores às  reuniões 

da direção.  

No final do ano 2018-19, agradecemos tantas coisas boas que vivemos. Guiados pelo tema 

“Enche a tua vida de alegria” vivemos e celebrámos de uma maneira especial este ano em 

que o Camtil faz 35 anos de existência. 

Assim, com este documento, esperamos que os sócios percebam e acompanhem o que foi 

feito (e, acima de tudo, vivido e celebrado!) ao longo deste ano. Estamos, como sempre, 

disponíveis para partilhar mais sobre qualquer tema. 
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Direção 2018 – 2019 
 

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, Teresa Mexia) 

Tesouraria: Nuno Falcão e Leonor Ramalho  

Campos: Ico Geraldes Barba  

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

Material: Lourenço Brito e Faro 

(Francisca Vilaça, Henrique Esteves) 

Formação de Animadores: Mimi Montenegro  

Imagem: Rita Mira Vaz 

(Manel Peleteiro) 

Comunicação: Teresinha Ponces 

Locais de Campo: Aleluia Ribeiro Telles 

(António Travassos) 

Sem pasta: Madalena Ataíde, Maria Diniz Vieira e Pedro Lima 

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

do ano, mas não participavam nas reuniões da direção) 
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Agradecimentos 
Queríamos agradecer a todos estes animadores pela maneira como se entregaram a esta 

missão. Agradecemos de uma maneira ainda mais especial aos membros que saem agora 

da direção: à Madalena Ataíde (a quem agradecemos de maneira particular o compromisso 

de se manter na direção mesmo depois de deixar a coordenação), ao Lourenço Brito e Faro 

e ao Pedro Lima (que esperamos que nos continue a acompanhar nos campos como 

capelinho).  

Dentro da direção, agradecemos ainda de uma maneira especial, à Teresinha Sarmento e 

ao Nuno Valentim, pela sua entrega e disponibilidade, e ao Padre António pelo exemplo de 

serviço com alegria que nos dá. 

Agradecemos também a todos os animadores dos 10 campos de Verão, do CIFA, de 

Cegonhas e de Trolhas, mas especialmente aos seus diretores: António Leite Castro, Zé 

Telles, Pedro Lima, Teresa Alvim, Tota Marques, Rodrigo Sousa Coutinho, Vasco Ressano 

Garcia, Manel Lopes Cardoso, Joana Neiva Correia, Miguel Cabral, João Melo, Maria 

Balcão Reis e Madalena Perloiro. 

Como não poderia deixar de ser, agradecemos muito especialmente a quem acompanhou 

de mais de perto os nossos sócios no Porto, Coimbra e Lisboa, estando envolvido nas 

atividades dos nossos núcleos, e em especial aos seus coordenadores: Carminho Bragança 

(Tripa), Teresinha Mexia (Cabra) e à Joana Neiva Correia que passa agora a pasta da 

coordenação do Alface. 
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Campos 
 

12 Abr     a 17 Abr 2019 
 

Trolhas (Casa Velha) Diretora: Madalena Perloiro 

12 Abr     a 17 Abr 2019 
 

CIFA (Loreto) Diretor: João Melo 

19 Jun     a 23 Jun 2019 
 

Cegonhas  Diretora: Maria Balcão Reis 
 
 

17 Jul       a 26 Jul 2019 Melgas I (Tomar) Diretor: Vasco Ressano Garcia 
 

28 Jul       a 6 Ago 2019 
 

Camaleões I (Tomar) Diretor: Zé Telles 

28 Jul       a 6 Ago 2019 
 

Tremelgas I (Mirandela) Diretora: Carlota Marques 

30 Jul       a 6 Ago 2019 Mosquitos (Candam) 
 

Diretor: Miguel Cabral 

8 Ago       a 17 Ago 2019 
 

Melgas II (Tomar) Diretor: Rodrigo Sousa Coutinho 

8 Ago      a 17 Ago 2019 
 

Aranhiços I (Candam) Diretora: Joana Neiva Correia 

8 Ago      a 17 Ago 2019 
 

Tremelgas II (Mirandela) Diretora: Teresa Alvim 

19 Ago   a 28 Ago 2019 
 

Aranhiços II (Candam) Diretor: Manel Lopes Cardoso 

19 Ago   a 28 Ago 2019 
 

Tremelgas III (Mirandela) Diretor: Pedro Lima 

19 Ago   a 28 Ago 2019 
 

Camaleões II (Tomar) Diretor: António Leite Castro 

 

 

Caderno do Animador 
Tal como discutido na Assembleia do ano passado, este ano o Camtil ofereceu um exemplar 

impresso do Caderno do Animador a todos os novos animadores e a todos os participantes 

do CIFA. Além disso, todos os animadores que não se incluíssem neste grupo, puderam 

comprar uma versão impressa do caderno ao preço de custo.  

 

Material 
Este foi um ano de consolidação do trabalho feito nos últimos anos no sentido de otimizar 

e melhorar o funcionamento da pasta. Além do evento de arrumação da garagem feito em 

outubro de 2018 – “Até ao lavar dos Cestos” – foi feita mais uma revisão das tendas na 

Garagem em Coimbra. Como resultado deste trabalho, todas as Direções de campo dos 10 

campos de verão, avaliaram o estado das tendas com a “pontuação” máxima. Está 

agendado mais um “Até ao Lavar dos Cestos” para 9 e 10 de novembro, de forma a 

continuar o trabalho feito no ano que agora inicia. 
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CIFA 
Depois da reflexão partilhada da Assembleia passada sobre o CIFA, e da partilha do 

“Subsídio à Construção do CIFA” feita pelo Padre António, entregámos a missão de liderar 

o campo ao João Melo. Durante estes 5 dias, a formação destes animadores foi feita a 

partir da “preparação” de um campo do Camtil e de (quase) tudo o que isso traz. Estiveram 

presentes 58 participantes neste campo que teve lugar na Casa do Loreto, em Coimbra.  

 

Trolhas 
Este ano o campo de Trolhas pôs-se ao serviço da Casa Velha. Tivemos 35 veteranos 

Camtílicos a pôr as mãos à obra e a ajudar a arrumar vários espaços da Casa Velha. No fim 

deste relatório está em anexo um pequeno resumo do que foi este campo.  

 

35 Anos do Camtil 
Este foi um ano de festa especial. Para celebrar os 35 anos do Camtil, nos dias 28 e 29 de 

setembro tivemos um mega encontro para celebrar tantos anos de vida. Ao longo destes 2 

dias de festa estiveram presentes à volta de 900 Camtílicos (de Micróbios a Cegonhas) no 

Aeródromo de Manobra nº 1, em Ovar. Aproveitamos para agradecer ao Bernardo 

Cerqueira e a toda a equipa envolvida na preparação deste evento, por toda a entrega e 

carinho que puseram na construção deste dia. 

 

Plataforma de otimização de sistemas - “NoMundo” 
Depois de ter sido aprovado na Assembleia do ano passado a proposta de investimento 

numa Plataforma de otimização dos sistemas do Camtil, membros da Direção reuniram-se 

ao longo do ano com a empresa NoMundo com o objetivo de construir o caderno de 

encargos. No dia 1 de Outubro, foi assinado o documento do caderno de encargos, que 

adjudica o desenvolvimento da plataforma à NoMundo.  

Neste momento, a ferramenta está a ser desenvolvida, e a empresa prevê entregá-a para 

“produção” (já depois de uma fase de testes) a tempo da seleção dos participantes em 

campo - Março/Abril. 

Relembramos 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 
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Formação de Animadores 
No ano que passou, o plano de formação de animadores foi desenvolvido em torno do mote 

“sair de mim e virar-me para fora”, tendo como linha de força a Espiritualidade Ecológica. 

O principal objetivo foi consolidar o trabalho desenvolvido nos dois anos anteriores, 

mantendo a estrutura principal das atividades a realizar. 

Destacamos as principais atividades: 

• Exercícios Espirituais para animadores: Este ano, mantivemos o apoio aos nossos 

animadores que queiram fazer Exercícios Espirituais no valor de 20€. Como 

discutido na última Assembleia, passámos a apoiar os animadores que fizeram EE 

em qualquer casa dos jesuítas, em vez de serem apenas os EE feitos n’A Casa. 

Foram apoiados 11 animadores no total. 

• Leader’s Meeting: Este já habitual encontro de todos os Diretores dos campos de 

verão aconteceu no dia 23 de fevereiro no CUPAV, em Lisboa. Depois de uma 

formação dada pelo Padre António sobre liderança inaciana, houve tempo para os 

diretores se alinharem e discutirem aquilo que tinham pensado e sonhado para os 

seus campos. 

• Curso de Primeiros Socorros: Voltámos a proporcionar um Curso de Primeiros 

Socorros a 2 animadores por cada campo, com direito a Certificado. Foi no dia 1 de 

junho, no CREU, no Porto. 

• DesBunda: “O” encontro de todos os animadores que vão animar no verão. 

Realizou-se nos dias 28 e 29 de junho e foi uma atividade de convívio e formação 

de animadores. Houve também tempo para uma formação sobre o Sistema de 

Proteção e Cuidado (SPC) aplicado à realidade do Camtil.  

 

Comissão de Regionalidades 
Nos últimos anos tem sido recorrente ser levantada a pertinência de se repensar a atual 

distribuição de sócios por região (atualmente definida com 43% para Lisboa e 57% para o 

Resto do Mundo). Nesse sentido, a Direção criou uma comissão de sócios de várias regiões 

e gerações para pensar sobre este tema. Esta comissão reuniu-se várias vezes, não tendo 

chegado a nenhuma proposta final de alteração da atual distribuição regional. Está 

planeado esta comissão continuar a reunir durante o próximo ano para poder ser 

apresentada uma proposta na próxima Assembleia. 
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Cooperação com Gambozinos e Campinácios 
Como é habitual dos últimos 4 anos, temos apostado numa coordenação com os 

movimentos de campos de férias ligados à Companhia de Jesus. Este ano, esta 

coordenação foi feita através de uma partilha contínua entre as três direções e também 

em duas reuniões em específico:  

• No dia 1 de Novembro, uma reunião de partilha e avaliação do ano 2017-18, 

delineando linhas de força para o ano a começar; 

• No dia 3 de Janeiro, uma reunião para decisão do tema do ano, partindo do 

discernimento de cada um dos movimentos. O tema do ano escolhido, como todos 

sabemos, foi: "Enche a Tua Vida de Alegria". 

Além disto, as 3 pastas de Locais de Campo trabalham em conjunto na busca por novos 

locais para os campos. 

Um outro assunto que une os 3 movimentos inacianos é o facto de termos um único 

representante junto da Rede de Campos de Férias Católicos. Durante este ano, a Teresa 

Dias Costa representou o Camtil, os Gambozinos e os Campinácios, transmitindo uma voz 

única no que toca à forma dos movimentos de espiritualidade inaciana viverem os campos 

de férias. 

 

 

Identidade Visual do Camtil  
Durante este ano, depois do concurso realizado no ano passado, que culminou com a 

votação feita na Assembleia de 2019, foi implementada a nova Identidade Visual do 

Camtil. Foi lançado o novo Logotipo do Camtil, Logotipos dos Núcleos, e novas imagens 

dos Escalões para as camisolas do CamtilShop. Aproveitamos para agradecer à equipa 

responsável por esta proposta por todo o compromisso e “profissionalismo” com que 

entregaram a sua proposta à direção. 

 

Rezar com o Camtil 
Como proposto na Assembleia de 2019, o nosso Assistente Espiritual, Pde. António 

Sant’Ana, preparou orações para enviar ao longo do ano a todos os sócios. Durante este 

ano o CAMTIL rezou em família em 4 tempos litúrgicos diferentes: Advento, Natal, 

Quaresma e Páscoa. Queremos continuar com esta prática no ano que agora inicia.  

 

O que ficou por fazer 
 

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

banho, etc. 

A Direção chegou a conversar sobre o tema com a Bé e com ex-diretores de Cegonhas para 

refletir sobre o tema, mas não chegou a haver mais avanços.  

Pretendemos apostar nesta questão durante este ano. 
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Anexo Trolhas 
 

TROLHAS 2019 | 12 A 17 DE ABRIL 

 Casa Velha - Ourém | Arruma a Casa Velha, Arruma a tua Vida 

35 Veteranos 

  

Arrumar - verbo transitivo 

• Pôr os objetos de modo a que ocupem o menor espaço possível.  

• Pôr no lugar apropriado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arruma a Casa Velha... 

A Casa Velha é uma bonita casa num bonito lugar, da qual 4 irmãs, as irmãs Alvim, fizeram 

um projeto, que com imenso carinho e entrega querem pôr ao serviço da sociedade, com o 

objetivo de ajudar cada um a encontrar-se com Deus através da ecologia e espiritualidade. 

Depois de 2 campos de Trolhas muito bons e que deixaram muitas marcas na Casa Velha, 

fomos de novo chamados a servir neste espaço e a ajudar na construção do Reino. 

...arruma a tua vida! 
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À medida que arrumámos a Casa Velha, e à boa maneira inaciana, fomos percebendo que 

o arrumar não é só para as coisas, e que também nós podemos estar desarrumados e a 

precisar de pôr as coisas no lugar. 

 

 

O que andámos por lá a fazer…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casas e Palheiro 

O Palheiro ficou arrumado e limpo, apenas com a tralha que era suposto ficar lá – de 
grandes dimensões e sem uso diário, de utilização de longo prazo. As quatro casas – Lenha, 
Ferramentas, Galinheiro e Rancho - ficaram sem nada lá dentro, pois serão construídas 

salas de reuniões/encontros nesses espaços, e por isso, todas as coisas que de lá saíram 
foram triadas, organizadas e inventariadas por categorias e depois arrumadas no 
Alambique ou no Palheiro. 

 

Alambique 

O Alambique é o sítio usado pela Casa Velha para guardar coisas de uso diário. No final do 
campo, o Alambique ficou arrumado por áreas e de fácil utilização. 

 

PecuÁrea 

A PecuÁrea é um espaço onde os animais (galinhas e porcos) poderão ‘viver’, e que servirá 
também de apoio às atividades na horta. Construímos de raiz este espaço com base num 
projeto de arquitetura. No final do campo,  a estrutura principal da PecuÁrea ficou erguida. 
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Adega 

A Adega é um espaço utilizado pela Casa Velha para diversas atividades. Limpamos e 
arrumamos a adega por completo, ficando pronta para receber a festa de um casamento 
no fim de semana depois do nosso campo. 

 

Para finalizar, pintaram-se os portões da Casa Velha! 

  

 

Foi um tempo muito bom, em que vivemos CAMTIL e aprendemos a comer com pauzinhos  

 

Ouvi dizer… 

Que há um círculo á volta da lua 

Eu não sei porquê 

Ando à procura de alguém que saiba dizer o que é 

Alguém que explique 

Alguém que diga 

Como é.. 

O Campo já acabou 

E para casa agora eu vou  

Eu só faço as coisas bem 

Se Tu lá estiveres também 

Ouvi dizer… 


