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Queridos sócios,  

Quando na Assembleia do ano passado apresentámos o Plano de Atividades para 2020, 

nunca pensámos que este relatório viesse descrever atividades tão diferentes daquelas a 

que nos propusemos nessa altura.  

Foi sem dúvida um ano único na história do Camtil – sem campos de Verão – mas fomos 

tentando garantir que o Camtil se fizesse presente na vida das nossas famílias e dos nossos 

queridos participantes, procurando alinharmo-nos com o tema deste ano: Viver a 

Agradecer. 

Este relatório apresenta e descreve brevemente as principais atividades do Camtil ao 

longo deste ano, e aborda os seguintes temas: 

• Direção 2019-2020 

• Agradecimentos 

• Campos - Cancelamento 

• 20 Ver 20 Caminhar 

• CIFA e Trolhas 

• Camtil em Cadeia 

• TeleCegonhas 

• Material 

• NoMundo 

• Comité de Regionalidades 

• Cooperação com Gambozinos e Campinácios 

• Formação de Animadores 

• Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Direção 2019-2020 
 
Coordenador: Miguel Cabral  

Coordenadora Adjunta: Carlota Fernandes Marques  

Assistente Espiritual: António Magalhães Sant’Ana Sj  

Casal Assistente: Teresinha Sarmento e Nuno Valentim 

Secretaria: Rita Regatia (Leonor Bernardes e Teresinha Mexia) 

Tesouraria: Nuno Falcão e Leonor Ramalho  

Campos: Francisco Geraldes Barba (Teresa Sande Lemos, Carlota Alves Ribeiro e Mimi 

Raimundo) 

Material: Francisca Vilaça (Henrique Esteves, Margarida Pardal e Zeca Morais Sarmento) 

Formação de Animadores: Mimi Montenegro (Afonso Menezes) 

CamtilShop: Rita Mira Vaz (Manel Peleteiro) 

Comunicação: Teresinha Ponces  

Leis e Locais de Campos: António Lopes Cardoso (Pedro Magalhães) 

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

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

do ano, mas não participavam nas reuniões da direção)  

 

Agradecimentos  
 
Este ano, mais do que nunca, sentimos a necessidade de deixar marcado neste relatório um 

agradecimento às várias pessoas sem as quais nada do que aqui apresentamos seria 

possível. 

Começamos por agradecer a todos os animadores que se disponibilizaram a animar a 

atividade do Verão, mesmo sem saber os moldes concretos em que se ia realizar, o que iam 

encontrar, ou quantos participantes iam participar. Em particular, agradecemos aos 10 

Diretores que inicialmente tinham aceitado o convite da Direção de dirigir os campos do 

verão, e que aceitaram com o mesmo compromisso pensar e liderar a atividade alternativa. 

São eles a Isabel Lopes Cardoso, a Joana Neiva Correia, o João Clara, o João Sousa Guedes, 

o Kiko Cardoso da Costa, a Mafalda Ramirez, a Rita Regatia, o Vasco Ressano Garcia, o Zé 

Miranda, e o Zeze Sarmento. 

Queremos também agradecer aos diretores de CIFA e Trolhas às suas Direções, que até 

ao cancelamento/adiamento dos campos, estavam a trabalhar ativamente nas suas 

preparações. São eles o Zé Magia (CIFA) e o Zé Telles (Trolhas). Aproveitamos também 

para agradecer à Maria Diniz Vieira pela insistência na preparação  de uma atividade 



alternativa ao campo de Cegonhas – TeleCegonhas - e ao João Melo por ter preparado um 

CIFÃO completamente diferente do costume para ajudar a preparar a atividade do verão. 

Queremos mesmo agradecer às incansáveis coordenadoras dos 3 núcleos do Camtil - 

Carminho Bragança (Tripa), Inha Geraldes Barba (Alface) e Teresinha Mexia (Cabra) – pela 

maneira como não deixaram “adormecer” os núcleos, e se empenharam na manutenção do 

contacto com os sócios. Em particular, pela iniciativa e dinamização do Camtil em Cadeia. 

Por fim, fica um agradecimento aos membros cessantes da Direção: Miguel Cabral, Nuno 

Valentim, Teresinha Ponces e Teresinha Sarmento. Muito em particular, agradecemos ao 

Nuno e à Teresinha o compromisso que tiveram com o Camtil nos últimos 5 anos, sempre 

com a mesma vontade de nos ajudar a construir um Camtil melhor! 

 

Campos – Cancelamento 
 
No dia 12 de Maio, depois de muita reflexão e ponderação, a Direção, em conjunto com as 

direções dos Campinácios e dos Gambozinos, tomou a decisão de cancelar a realização dos 

10 campos de férias previstos para este ano. Esta decisão foi tomada uma vez que, fruto do 

estado da pandemia que vivemos, considerámos que não havia condições de garantir que 

os campos não seriam um foco de contágio do vírus. 

Anexado a este relatório está o comunicado conjunto que emitimos a explicar mais 

detalhadamente as razões que nos levaram a tomar esta decisão. 

 

20 Ver 20 Caminhar 
 
Depois do cancelamento dos campos procurámos criar uma atividade que, não sendo 

digital, trouxesse um bocadinho dos campos aos nossos participantes, cumprindo as 

medidas de combate à pandemia impostas pela DGS. 

A atividade consistiu em juntar pequenos grupos de participantes do mesmo escalão 

para fazerem um trilho (caminhada/percurso) no meio da Natureza. 

Tivemos 20 trilhos, distribuídos por dois dias - 1 e 22 de Agosto - e distribuídos por três 

regiões - Norte, Centro e Sul – com cerca de 120 animadores envolvidos e 180 

participantes. 

Sendo uma atividade nova, que teve de ser pensada de raiz, e tudo o que isso envolve, só 

conseguimos informar os pais das localizações dos trilhos muito em cima do dia da 

atividade. Isto levou a que muitos participantes que não tinham como se deslocar para os 

locais dos trilhos, desistissem e consequentemente fossem cancelados alguns dos trilhos 

que estavam previstos. 

Ainda assim, foram dias cheios de CAMTIL: caminhou-se pela natureza, fez-se BDS’s, 

cantou-se o Frango e a Galinha, fez-se brousses com distanciamento social e muito mais. 

 

 

 



 
 
CIFA e Trolhas 
 
Os campos de CIFA e Trolhas estavam previstos para os dias 3 a 8 de Abril. Tendo 

praticamente todo o país entrado em confinamento, optámos por cancelar a realização de 

ambos os campos nestas datas. 

Uns meses mais tarde, com o relaxamento das medidas, houve margem para se realizar o 

CIFA. Mais uma vez, um CIFA completamente diferente do habitual (até com o nome 

diferente – CIFÃO): durante uma semana os cifeiros foram, virtualmente, construindo um 

documento chamado “Espiritualidades Exercitadas”, que baseado no caderno dos 

Exercícios Espirituais, reflete a experiência de participantes que esta geração teve ao 

longo da sua vida do Camtil. 

No final dessa semana, os cifeiros foram também divididos em pequenos grupos para 

fazerem um trilho no Centro do país. O objetivo foi não só dar uma experiência de contacto 

com a Natureza e (já) animadores do Camtil, como acima de tudo servir de “piloto” para a 

atividade do verão. 

 

Camtil em Cadeia 
 
Durante quinze dias do período de confinamento, organizou-se uma dinâmica semelhante 

ao “amigo secreto” que é costume fazer-se nos nossos campos. Os sócios podiam 

inscrever-se tanto em família como individualmente, e o objetivo era “apadrinhar” uma 

família/sócio durante esse período havendo troca de cartas, vídeos, desenhos, etc.  

Durante estes quinze dias, viu-se um pouco de tudo: entrega de encomendas mascaradas 

no correio da outra família, novelas virtuais, o boa noite cantado através do Zoom, e muitas 

outras coisas. 

Participaram 82 famílias (total de 390 sócios) e 92 sócios individualmente. No final, juntou-

se todas as pessoas numa reunião Zoom para partilhar as histórias daquilo que tinha sido 

vivido nesse tempo. 

 

TeleCegonhas 
 
Tal como aconteceu com os campos de verão, tomou-se a decisão de cancelar o campo de 

Cegonhas que estava previsto para os dias 10 a 14 de junho. 

Ainda assim, no dia 13 de junho, a Direção de cegonhas organizou um dia inteiro de campo 

virtual para os cegonhas. Participaram 70 cegonhas neste dia que envolveu momentos de 

oração, partilha e sketches. 

 

Comité de Regionalidades 
 
O Comité de regionalidades - uma comissão de sócios nomeados pela Direção 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) – 

continuou a reunir-se ao longo deste ano, tendo construído uma proposta (dividida em 

várias opções) que será levada a votos no dia 22 de Novembro na Assembleia 

Extraordinária convocada exclusivamente para decidir sobre este tema. 

 

Material 

Realizou-se uma atividade de lavagem e arranjo de tendas, para lavar todas as tendas que 

tinham sido arrumadas molhadas depois dos 35 anos. Foram lavadas perto de 80 tendas e 

16 foram enviadas para reparação. 

 

Plataforma de Otimização de sistemas (CRM) | NoMundo  
 
Durante o ano, continuou-se o trabalho com a NoMundo para construir a plataforma 
customizada às necessidades do Camtil. 
 
De todos os processos/dados incluídos na nova plataforma da NoMundo, já estão 
preparados os seguintes: 

• Base de Dados  
• Histórico de Participantes  
• Seleção Automática dos Campos  
 

E ficam para acabar no próximo ano: 
• Inscrição nos Campos  
• Pagamento de Quotas  
• Pagamento de Campos  

 
Cooperação com Gambozinos e Campinácios  

  
Como é habitual dos últimos 5 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 três reuniões em específico:   

• No dia 1 de Novembro, uma reunião de partilha e avaliação do ano 2018-
19, delineando linhas de força para o ano a começar;  
• No dia 12 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: "Viver a Agradecer".  
• No dia 9 de Maio, uma reunião para tomarmos a decisão conjunta em 
relação ao cancelamento dos campos. 

 

  

Formação de animadores 
 

Depois de muitas das atividades destinadas à formação de animadores não terem 

acontecido fruto da não realização dos campos, além do CIFA, há duas 

atividades/dinâmicas a destacar: 



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

verão aconteceu no dia 15 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.  

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

animadores que queiram fazer Exercícios Espirituais no valor de 20€. Desde há 2 

anos, 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 9 

animadores no total.  

 

Nota Pessoal 
 
Ao fim de 5 anos na Direção, dos quais 2 como coordenador, senti que era o momento certo 

para deixar a Direção e deixar o lugar a outros para dar o seu contributo ao Camtil.  

Sendo este o último relatório de atividades assinado por mim em nome da Direção, queria 

aproveitar para agradecer estes últimos 5 anos em que aqui estive. Quando entrei, nunca 

imaginei tudo aquilo por que ia passar, nem as coisas que aqui vinha a aprender. Por isto 

tudo, queria mesmo agradecer por todas as pessoas com quem fui trabalhando por 

pertencer à Direção, e em particular: à Tota em quem confio totalmente para liderar a 

Direção a partir deste ano, à Madalena Ataíde, ao padre António Sant’Ana, ao Nuno 

Valentim e à Teresinha Sarmento. 

Saio muito confiante com a Direção que fica, e muito contente por ter tido o privilégio de 

ter aqui estado durante tanto tempo. 

 

      Um enorme grito do pato mudo australiano, 

Pela Direção do Camtil, 

Miguel Cabral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 1 
 

Comunicado dos três movimentos da Companhia de Jesus 

Os três movimentos de campos de férias inacianos – CAMTIL, Campinácios, e 
Gambozinos – não irão realizar os campos de férias agendados para este verão. A 
decisão foi tomada este fim de semana, e sustenta-se na impossibilidade de criar 
todas as condições necessárias para fazer cumprir as orientações das autoridades 
de saúde que impeçam o contágio entre as várias centenas de adultos e crianças 
que participam nestas atividades. 

Os responsáveis dos três movimentos basearam-se em pareceres de médicos de 
saúde pública que alertaram para a dificuldade em implementar medidas de 
prevenção suficientemente robustas para evitar o contágio durante as atividades. 
Outro fator que ajudou à ponderação prende-se com o facto de os participantes 
serem oriundos de várias zonas do país, o que conduziria a uma maior disseminação 
caso fosse detetado um eventual foco de infeção.   

Esta decisão difícil, que foi alvo de profunda ponderação ao longo das últimas 
semanas, baseia-se também nas indicações dadas pela Conferência Episcopal 
Portuguesa para que não se realizassem acampamentos e atividades desta 
natureza. 

Os campos de férias ligados à Companhia de Jesus lamentam o impacto desta 
decisão junto das crianças e jovens, bem como das suas famílias, mas consideram 
que será a melhor forma de garantir a saúde e o bem-estar de todos. 

Ainda assim, as direções do CAMTIL, dos Campinácios, e dos Gambozinos vão 
procurar manter vivo o espírito dos campos de verão de forma criativa, recorrendo 
a encontros pontuais presenciais ou às redes digitais. O tema que estava proposto 
para este ano, nos três movimentos, “Viver a agradecer” vai manter-se como pano 
de fundo para estas propostas que vão agora ser desenvolvidas por cada 
organização. As atividades presenciais e os contactos com os participantes ao 
longo do verão, acontecerão sempre respeitando as regras de saúde em vigor no 
momento. 

  
Lisboa, 12 de Maio de 2020 

  
Pelas direções dos três movimentos, 

P. António Sant'Ana sj e Miguel Cabral (CAMTIL) 
P. Luís Onofre sj e Joana Dias Coelho (Campinácios) 
P. Abel Bandeira sj e Maria Coimbra (Gambozinos) 
 


