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N O T A  I N T R O D U T Ó R I A  

 
Queridos Camtílicos, 
 
É com grande alegria e humildade que olhamos para o ano que passou. Este ano começou com 
muitos projetos, mas também com grandes incertezas e, sem dúvida, fomos convidados a ter um 
olhar criativo face a todos os desafios com que nos deparámos, de forma a mantermos viva a 
nossa associação. Tivemos um ano de imprevistos, mas também cheio de boas surpresas!  
 
No final do ano 2020/2021, destacamos o regresso aos campos de CAMTIL, depois destes 
tempos de pandemia, que levaram a um ano sem campos.  
Foi bom voltar a viver o espírito camtílico no terreno e reconhecer o bem que o CAMTIL traz a 
todos, participantes e animadores. Não há dúvidas de que o que construímos no CAMTIL é um 
tempo que nos desinstala e nos desafia a dar o melhor de nós, indo ao encontro do outro de 
forma criativa e alegre. A simplicidade que se vive nos campos ajuda a pôr em perspetiva todas 
as dificuldades e tomar consciência de que “Há uma Luz que nunca se apaga”, como diz o tema 
que nos guiou ao longo do ano. 
 
Neste documento deixamos tudo o que foi vivido pelo CAMTIL ao longo deste ano, para que 
todos partilhemos desta história que juntos vamos construindo! 
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A G R A D E C I M E N T O S  

 
Este ano temos muito que agradecer! Tivemos um ano abençoado e cheio de CAMTIL, porque 
muitos se dedicaram de coração, aceitando os desafios que o CAMTIL lhes foi propondo! 
 
Queremos agradecer aos Campinácios, aos Gambozinos, a Rabo de Peixe Sabe Sonhar e à 
PAJUV, que se juntaram a nós para construir este verão, nomeadamente o Plano de Contingência 
que permitiu a realização dos campos. Deixamos um obrigado à Maria Coimbra e ao Padre Abel 
Bandeira sj (Gambozinos); à Joana Ferreira e ao Padre Luís Onofre sj (Campinácios); à Ana Direito 
e à Maria Vieira (Rabo de Peixe) e ao Padre Pedro Rocha Mendes sj (PAJUV). 
 
Fica um agradecimento a todos os animadores que se entregaram ao CAMTIL tanto no verão, 
como ao longo do ano. Agradecemos toda a alegria, entusiasmo e criatividade para fazer CAMTIL 
acontecer em tempos de pandemia! Agradecemos de forma especial aos Diretores deste ano, 
que disseram sim a um convite cheio de incertezas e que com todo o ânimo lideraram os campos! 
Não foi tarefa fácil gerir tantas incertezas, planos de contingência, mudanças constantes de 
medidas, de moldes e até mesmo de datas! Fomos sempre vendo uma grande firmeza, sentido 
de humor e fidelidade ao CAMTIL por parte dos Diretores. São eles a Aleluia Ribeiro Telles, o 
Ico Geraldes Barba, o Zézé Sarmento, a Leonor Ramalho, a Rita Regatia, a Helena Belo, a Carlota 
Alves Ribeiro, o António Leite Castro, a Joana Neiva Correia, o António Rosa, o Miguel Cabral, a 
Tota Fernandes Marques, o Zé Telles, a Maria Diniz Vieira e a Madalena Perloiro. 
 
Fica um grande obrigado à Mariana Bessa (Alface), à Teresinha Mexia (Cabra) e ao Chicken 
(Tripa), os coordenadores dos Núcleos do CAMTIL, que foram adaptando as suas atividades, face 
aos imprevistos que iam surgindo! Ainda assim, de forma muito criativa foram chegando a 
participantes e animadores, numa altura que tanto precisavam de CAMTIL. 
Fica ainda um agradecimento à Piquita, que fez chegar o CAMTIL, ao longo deste ano, a 
Camtílicos do resto do mundo, criando os Camtílicos Além Fronteiras. 
 
Não podemos deixar de estar muito agradecidos a todos os camtílicos da Direção do CAMTIL 
que sonharam o CAMTIL ao longo do ano. Deixamos um agradecimento especial à Teresa e ao 
Rodrigo que começaram este ano a integrar a Direção com grande entrega e disponibilidade e 
ao Padre António Sant’Ana que nos foi sempre orientando no sentido do espírito, desafiando-
nos a fazer mais e melhor pelo CAMTIL. 
 
Finalmente agradecemos aos membros cessantes da Direção – Maria Diniz Vieira, Nuno Falcão, 
Aleluia Ribeiro Telles e Tota Fernandes Marques. Agradecemos todo o trabalho que foram tendo 
ao longo dos últimos anos na Direção do CAMTIL. Agradecemos a todos o espírito de serviço 
no trabalho escondido, construindo CAMTIL e trazendo alegria às burocracias. Não podemos 
deixar de destacar, com grande louvor, todo o trabalho e dedicação da Maria Diniz Vieira que, 
ao longo dos últimos 7 anos, contribuiu para a organização e informatização da tesouraria e da 
secretaria e formou gerações dentro da Direção, tendo sido uma presença essencial para alinhar 
muitas decisões com o espírito camtílico. 

E vai um Arram Sam Sam...........guriguri  
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D I R E Ç Ã O  

Direção 2020/2021 

Coordenadora: Carlota Fernandes Marques  

Coordenadora-Adjunta: Rita Mira Vaz 

Assistente Espiritual: Padre António Sant’Ana, sj 

Casal Assistente: Teresa Nora e Rodrigo Lourenço  

Secretaria: Rita Regatia 

      (Leonor Bernardes, Marta Carvalho, Teresa Bernardes) 

Tesouraria: Nuno Falcão e Leonor Ramalho 

Campos: Francisco Geraldes Barba 

   (Maria do Carmo Raimundo, Carlota Alves Ribeiro, Teresa Sande Lemos) 

Formação de Animadores: Francisco Cardoso da Costa 

       (Rita Mascarenhas) 

Leis e Locais: António Lopes Cardoso 

          (Pedro Magalhães) 

Imagem: Simão Townshend 

   (António Oliveira) 

Material: Francisca Vilaça 

    (Margarida Pardal, João Mangana, Henrique Esteves) 

Comunicação: Maria Figueiredo 

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

 
(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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Movimentos de Campos de Férias Inacianos 

Este ano mais do que nunca apostámos numa coordenação e comunicação constante com os 
movimentos de campos de férias ligados à Companhia de Jesus - os Campinácios, os Gambozinos 
e Rabo de Peixe. A comunicação foi feita através de uma partilha contínua entre as quatro 
direções e em várias reuniões em específico: 

• 1 de novembro, reunião de avaliação do ano de 2019-2020 e delinear linhas 
orientadoras para o ano seguinte. 

• 10 de janeiro, reunião em que se falou de propostas para vivermos o ano Inaciano em 
conjunto e escolheu-se o tema do ano “Há uma Luz que nunca se apaga”, com o desejo 
de tocar a história de Santo Inácio (celebrando o ano Inaciano), sem deixar de fazer 
referência à pandemia e ao ano que se vivia. Neste reunião, alinhou-se também a vontade 
de fazer campos e de criar um Plano de Contingência conjunto. 

• 15 de abril, 2 de junho, 1 de julho e 4 de julho, reuniões de elaboração do Plano de 
Contingência com a finalização do mesmo e divulgação no Ponto SJ a 20 de julho de 
2021. 

Todo o processo de implementação do Plano de Contingência foi sendo feito em articulação e 
constante comunicação. Para além disto, a pasta Leis e Locais continuou a trabalhar em conjunto 
com os Campinácios e os Gambozinos na procura de locais de campo. 
Salientamos como muito positivo todo o trabalho que foi feito ao longo do ano e todas as 
iniciativas conjuntas que se têm feito, no sentido de procurar unir e alinhar os movimentos de 
campos de férias Inacianos. 

 
Diz-me Lá Tu!  

Numa reunião de Direção, em que se procuravam propostas para vivermos o ano Inaciano, surgiu 
a ideia de criar um podcast do CAMTL, fazendo o exercício de à boa moda inaciana trazer à 
memória os campos e a história camtílica.  
Realizaram-se 5 episódios (Ep.1- Conta-me como foi; Ep.2 – Pé na Latrina; Ep.3 – CAMTIL sem 
fronteiras; Ep.4 – Cupido Cachorreiro; Ep.5 – Boa noite, amigo secreto), conseguindo-se fazer 
chegar CAMTIL aos sócios, recordando os campos e o espírito camtílico, numa altura em que as 
atividades presenciais estavam limitadas pela pandemia.  

 
Camtilshop 

Ao longo deste ano começámos a avançar no CD de músicas Camtílicas, com o propósito de 
trazer à memória os campos e a história camtílica. Fez-se uma recolha de músicas junto dos 
sócios e começaram a criar-se grupos de trabalho para partilha de ideias de como construir o 
CD. No final do ano, começaram também a fazer-se já algumas gravações. Este trabalho é um 
projeto em construção que continuará no próximo ano. 
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Plataforma de Otimização de sistemas (CRM) | NoMundo 

A Direção continuou a trabalhar com a empresa NoMundo, no sentido de finalizar o 
desenvolvimento da ferramenta para gestão de processos internos. Este ano, foi possível já 
aplicar a plataforma às necessidades do CAMTIL, facilitando o trabalho das pastas da Secretaria 
e Tesouraria, nomeadamente através das gestão dos seguintes processos:   

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 

Este ano continuou a fazer-se um trabalho de otimização na pasta do material. Fez-se 
investimento em material de cozinha e na compra de novas tendas que precisavam de renovação. 
Aumentou-se ainda a capacidade de organização e arrumação da garagem, através do 
investimento em mobiliário (estantes). 
Fez-se uma atividade de arrumação da garagem, nos dias 15 e 16 de maio - Querido mudei a 
garagem - que permitiu não só a montagem das estantes, bem como a arrumação e organização 
da garagem, o que facilitou a distribuição e o acesso do material para os campos.  
A atividade final de verão da garagem para arrumação do material após os campos teve que ser 
adiada e será realizada no princípio de novembro.  

 
Formação de Animadores 

Este ano a Pasta de Formação de Animadores teve como objetivo dar um passo atrás para 
perceber onde estávamos e para onde queríamos ir, focando-se nos seguintes objetivos: Parar 
para perceber para onde ir e Continuar a ser Ponte. Foi um desafio grande de re-estruturar, re-
agrupar e perceber para onde ir. Tentámos diagnosticar as necessidades dos tempos, 
percebendo o que é que mudou nos últimos anos e que necessidades sentíamos para o futuro. 
Nesta reflexão juntaram-se antigos e novos animadores, bem como os Núcleos que estiveram 
em constante comunicação com a pasta de Formação de Animadores, articulando entre si e com 
a pasta todas as atividades, de forma especial a formação dos Camaleões.  
Destacamos as principais atividades: 

o Exercícios Espirituais para animadores: Este ano, mantivemos o apoio aos nossos 
animadores que queriam fazer Exercícios Espirituais no valor de 20€, em qualquer casa 
dos jesuítas. 

o Camtilogo Logo Questiono: serão digital para todos os animadores, que abriu um espaço 
para conversar sobre o CAMTIL e questionar sobre o trabalho e os objetivos da pasta de 
Formação de Animadores. Foi um bom tempo para estar e partilhar alegrias e 
inquietações relativamente ao CAMTIL e à formação dos seus animadores. 

o Leader’s Meeting: encontro de todos os Diretores dos campos de verão que aconteceu 
no dia 27 de fevereiro, via digital. Tivemos uma formação sobre liderança inaciana, 
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conversa com três diretores mais velhos sobre “O que é ser diretor de CAMTIL?” e houve 
ainda tempo para os diretores se alinharem naquilo que tinham sonhado para os seus 
campos.  

o Salva Tudo ou Salva nada: oferecemos novamente o Curso de Primeiros Socorros a 2 
animadores por cada campo, com direito a Certificado. Foi no dia 10 de julho, no CREU, 
no Porto.  

o BANG: Encontro com todos os animadores que iam animar no verão, que este ano se 
realizou no dia 4 de julho em Lisboa, Coimbra e Porto. A atividade consistiu numa missa 
e num tempo de convívio após a missa. Este ano simplificou-se esta atividade, para evitar 
grandes ajuntamentos numa fase em que se aproximava o início dos campos.  

o Trolhas, CIFA e Andarilhos: campos realizados no âmbito da Formação de animadores. 
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N Ú C L E O S  

Alface, Tripa e Cabra 

Ao longo deste ano, os três Núcleos foram realizando atividades para os nossos participantes. 
Foi um ano desafiante, uma vez que tiveram que se realizar muitas atividades em modo digital, 
face ao contexto pandémico que se vivia. Ainda assim, os Núcleos levaram CAMTIL a muitos 
Camtílicos e de forma muito criativa foram adaptando as atividades, numa fase que a alegria e 
simplicidade do CAMTIL era tão necessária. É de louvar o trabalho que os Núcleos foram 
fazendo, sempre com grande persistência e entusiasmo. 
Salienta-se como aspetos positivos a Formação de Camaleões e a grande articulação que houve 
entre os Núcleos e a pasta de Formação de Animadores, tendo sido um grande canal de 
comunicação entre os Núcleos e a Direção.  

 
Xau Xau Ano 

Numa altura em que Portugal passava por um novo confinamento, que impediu a realização de 
atividades presenciais, os Núcleos (Alface, Cabra e Tripa) juntamente com a Direção do CAMTIL 
prepararam uma missa online para todos os Camtílicos com a apresentação do Tema do Ano 
(Há uma Luz que nunca se apaga), no dia 7 de fevereiro. 
Foi muito bom juntar Camtílicos de todas as idades e gerações, rezando e rindo juntos numa fase 
difícil e olhando para o novo ano com um olhar renovado de esperança, como o tema do ano 
desafiava. 

 
Camtílicos Além Fronteiras 

Nos dois últimos anos, a pandemia fez-nos aproximar dos Camtílicos do resto do mundo (fora 
de Portugal), para os quais a oferta de atividades ao longo do ano estava limitada pela distância. 
Neste processo de aproximação surgiu um grupo de Camtílicos Além fronteiras, por iniciativa 
da camtílica Piquita (Maria Doria) e da sua família com o apoio da Direção. Este grupo reuniu 18 
famílias de 12 países do mundo num grupo do WhatsApp e realizou duas atividades: 

o Primeira reunião, por videoconferência, no dia 1 de maio, no sentido de criar um espaço 
de encontro e delinear os objetivos do grupo. 

o Encontro presencial em Portugal, que se realizou no dia 25 de julho. Foi um dia 
organizado pelos Camtílicos Além Fronteiras, animado por um grupo de animadores do 
CAMTIL e com missa celebrada pelo Padre António Sant’Ana. 
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C A M P O S  

 

 
 
 
 
 
 
 

Data Campo Diretor 

28 de março a 4 de abril Trolhas (Telhal) Aleluia Ribeiro Telles 

24 a 28 de julho CIFA (Sabugal) José Telles (Zé) 

23 a 27 de julho Camaleões I (Foros de Arrão) Miguel Cabral 

31 de junho a 7 de julho Mosquitos (Sabugal) Francisco Geraldes Barba (Ico) 

29 de junho a 7 de julho Melgas I (Tomar) Rita Regatia 

29 de junho a 7 de julho Tremelgas I (Foros de Arrão) António Leite Castro 

9 a 18 de agosto Aranhiços I (Sabugal) José Sarmento (Zézé) 

9 a 18 de agosto Melgas II (Tomar) Helena Belo 

9 a 18 de agosto Tremelgas II (Foros de Arrão) Joana Neiva Correia 

9 a 18 de agosto Camaleões II (Ponte da Barca) Carlota Fernandes Marques 
(Tota) 

20 a 29 de agosto Aranhiços II (Sabugal) Leonor Ramalho 

20 a 29 de agosto Melgas III (Tomar) Carlota Alves Ribeiro 

20 a 29 de agosto Tremelgas III (Foros de Arrão) António Rosa 

1 a 4 de outubro Cegonhas (Casa Velha) Maria Diniz Vieira 

1 a 5 de outubro Andarilhos (Serra d’Arga) Madalena Perloiro 
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Campos e Plano de Contingência 

Os campos e o Plano de Contingência foram o principal foco do trabalho da Direção, ao longo 
do ano. Fomos sendo firmes à vontade de fazer campos, mantendo o CAMTIL vivo e fiel ao seu 
carisma. Foi isto que nos foi movendo, tanto no processo de construirmos os campos e o verão, 
como no desenho do Plano de Contingência. Neste processo, trabalhámos em conjunto com os 
outros movimentos de campos de férias ligados à Companhia de Jesus e desenvolvemos um 
Plano de Contingência que nos permitiu ter 11 campos de verão aprovados pela Direção Geral 
da Saúde (DGS), sem nenhum caso da doença COVID-19 conhecido.  
 
As principais medidas deste plano encontram-se abaixo descritas: 

o Redução de 42 para 30 participantes e de 16/17 animadores para 15 animadores 
(permitindo uma redução de 3 para 2 participantes/tenda); 

o Testagem antes e durante o campos:  
o Dois testes TRAg: entre os dias do campo -7 e -5 e no dia 0 (primeiro dia de 

campo); 
o Um autoteste: a meio do campo, a partir dos 12 anos; 

o Uso de máscara e desinfetante a partir de melgas, gerindo o seu uso de acordo com a 
evolução dos dias de campo, sendo maior a exigência na zona da cozinha; 

o Lavagem da loiça a temperatura superior a 60ºC (fervendo a loiça ou recorrendo a 
máquinas de lavar a loiça); 

o Recurso a camionetas para transporte, evitando viagens em transportes públicos; 
o Limitação do contacto com as populações dos locais de campos; 

Tivemos 11 campos e não apenas 10 campos, uma vez que se abriu um novo campo de 
Camaleões, no inicio de junho. A decisão de realizar este campo foi tomada pela Direção do 
CAMTIL em comunicação com as Direções dos campos de verão e com o Conselho Fiscal.  
 
Com as entradas nos campos, a Direção recebeu feedback de pais de Camaleões, que 
sensibilizaram para o facto de os seus filhos não terem uma última oportunidade de fazer um 
campo de CAMTIL, depois de dois anos de “paragem” social e espiritual, devido à pandemia. Este 
feedback despertou a solidariedade do nosso querido Assistente Espiritual, que se pôs a pensar 
se não seria possível abrir um segundo campo de Camaleões, que desse resposta a mais 30 
participantes (redução do número de participantes em campo contemplado no Plano de 
Contingência).  
 
Após um discernimento feito em Direção, que passou por perceber se o CAMTIL teria a 
capacidade logística para assegurar o campo e se faria sentido abrir um novo campo, dada a 
excecionalidade dos tempos que se vivia, a Direção chegou à conclusão de que não só seria 
possível fazê-lo, como tinha vontade de avançar para isto. Assim, arranjou-se um local, cedido 
generosamente pela família Sant’Ana, que também tinha material de cozinha e outro material 
necessário para a montagem do campo. O campo teve que ser feito num 4º local de campo e 
com material improvisado, em grande parte cedido pela família Sant’Ana e pelos próprios 
Camaleões e animadores. 
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O verão foi exigente, não só pelo Plano de Contingência que pedia muito de pais, participantes 
e animadores, mas também por todo o contexto que se vivia. É de louvar como, apesar das 
circunstâncias, as equipas de animação agarraram nisto com muita criatividade e grande 
capacidade de adaptação, fazendo acontecer CAMTIL com simplicidade e alegria. Como todos 
os planos este poderia ter sido falível, pelo que devemos estar muito agradecidos por termos 
tido um verão abençoado, em que se pode voltar aos clássicos campos de CAMTIL. 

 
Trolhas 

Ao olhar para o nosso mundo e para o tempo em que vivíamos, fomos desafiados a pensar de 
forma diferente. Neste sentido, o CAMTIL foi ao encontro do projeto COmVIDas, criando um 
campo de Trolhas que levasse animadores de CAMTIL a servir o mundo e as necessidades que 
se viviam. Surgiu, assim, o campo de Trolhas com a proposta de se viver a semana santa da 
Páscoa na casa de saúde do Telhal. 
Ao longo dos dias, o que se viveu foi muito especial e transformador levando os nossos 
Veteranos a não só animarem os doentes do Telhal, mas a deixarem-se ser animados e tocados 
pelas vidas com que contactavam, nas suas dificuldades e nas suas alegrias. 

 
CIFA 

O campo de CIFA teve que ser constantemente adaptado, uma vez que teve duas possibilidades 
de datas, uma durante a Páscoa e outra no início de junho. A realização do CIFA foi sendo 
comprometida com as restrições que eram impostas pelo Governo. Foi impressionante como a 
equipa de CIFA foi reconstruindo o campo e renovando o entusiamo constantemente. 
Finalmente, foi possível fazer acontecer o CIFA de forma integrada no verão, tendo ocorrido no 
final de julho. Este CIFA foi não só um campo de formação, que teve por base aprender o que é 
ser animador de CAMTIL, procurando conhecer o passado, pôr as mãos na massa, despertar a vontade 
de pensar o CAMTIL e a importância deste ser sonhado na fé, mas também uma dimensão de serviço 
ao CAMTIL, contemplando a montagem do local de campo dos escalões mais novos. 

 
Cegonhas 

Este ano os Cegonhas tiveram que se reinventar e adaptar o seu campo. A Direção do CAMTIL, 
em conjunto com a Direção do campo de Cegonhas, decidiu adiar a data do campo de cegonhas 
para outubro, de forma a que tivéssemos todos os participantes com a vacinação completa. 
O campo sofreu também algumas adaptações nos moldes, aplicando-se em grande parte as 
medidas que se tinham usado para os campos de verão e realizou-se o campo na Casa Velha, 
para que se tivessem mais condições de higiene e segurança.  
Apesar das mudanças, foram muitas as inscrições e fez-se um belo campo de Cegonhas, cheio 
do entusiamo e da alegria de quem volta a ver o CAMTIL com os olhos de uma criança. 
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Andarilhos 

Para fechar o verão e os campos em beleza avançámos com uma atividade final de verão para 
Veteranos, integrada na formação de animadores. Este foi um campo em que se viveram quatro 
dias a caminhar de mochila às costas e a dormir nos sítios em que se ia passando, pela Serra 
d’Arga. 
A ideia deste campo surgiu ao recordar o campo de Andarilhos de 2001, que já tinha sido feito 
no CAMTIL, com este estilo de caminhada de simplesmente estar.  
Após 20 anos, não só trouxemos à memória história Camtílica (com ajuda desses Camtílicos, que 
tinham feito Andarilhos em 2001), mas também fizemos acontecer um campo que permitiu só 
estar, caminhar, conversar, rezar e contemplar a beleza das pessoas e da natureza. Isto tudo com 
o espírito Camtílico que do pouco faz muito, de forma alegre e criativa.  
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O  Q U E  F I C A  P O R  F A Z E R  

 
Leis e Locais  

Este ano, queríamos ter feito a procura de novos locais de campo, por sentirmos a necessidade 
de renovarmos os espaços onde fazemos campos. Tínhamos uma atividade pensada para 
Veteranos – a Peregrinação ao Kalahari - com o desafio de percorrer várias regiões do país numa 
procura ativa de novos locais de campo. Contudo, esta atividade ficou limitada pelo 
confinamento do início do ano. 

 
Livrinho da Mamã  

Não conseguimos finalizar este trabalho de revisão do livrinho da mamã, pois com a adaptação 
do número de participantes dos campos e a falta de aplicabilidade para este ano, não foi tomada 
como uma prioridade. Certamente, será um trabalho que recomeçará no próximo ano, na medida 
em que continua a ser reforçada a necessidade de atualização deste livro por muitas mamãs de 
campo. 

 
Próximas atividades de 2021 

O ano tem sido cheio de atividades e não acaba por aqui! Teremos mais algumas a acontecer até 
ao final do ano, sendo diferentes propostas de encontro, de oração e de serviço:  

• dia 31 de outubro - missa de ação de graças pelos campos de férias ligados à Companhia 
de Jesus, realizada no Porto, Braga, Coimbra e Lisboa. 

• dias 6 e 7 de novembro - atividade de arrumação da Garagem, para limpeza, arrumação 
e auscultação das necessidades do próximo ano, não deixando de ser tempo de encontro 
e de convívio. 

• dia 13 de novembro – Divulgação do CAMTIL em Braga. 
• data a confirmar em novembro– Divulgação do CAMTIL em Évora. 
• dia 20 e 21 de novembro – Assembleia Geral e Encontro Nacional para se pensar e 

sonhar o CAMTIL, vivendo um tempo de encontro entre gerações. 
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N O T A  P E S S O A L  

 
Não podia estar mais agradecida por estes últimos 4 anos, em que tive o privilégio de estar na 
Direção do CAMTIL. Foi um tempo de grande aprendizagem e crescimento. Foi um tempo de 
grande encontro e descoberta deste olhar de simplicidade e alegria a que o CAMTIL nos desafia. 
 
Foi mesmo bonito estar neste cargo de Coordenadora e ver todo o trabalho escondido de quem 
se entrega à nossa querida Singela Associação, seja na preparação dos campos, nas ideias para 
atividades ao longo do ano, bem como nas burocracias de organizar bases de dados e fazer 
contas em folhas de Excel. Todos os dias dos últimos anos, fui vendo a construção do CAMTIL 
feito com um cuidado e um carinho enorme.  
 
Fui-me apercebendo nos últimos tempos como estes anos de Direção me foram tocando e 
transformando nas minhas amizades, orientado o meu sentido de serviço e na própria missão 
que me foi proposta, fui fazendo a experiência de fé de quem tudo faz por um bem maior e nada 
lhe pertence. Não digo que tudo o que fiz foi bem feito, porque na verdade errei muito e caí 
muitas vezes, mas fui sempre muito acompanhada e ajudada nesta missão de dar vida ao 
CAMTIL. Só tenho de agradecer a todos os que foram confiando em mim e fazendo este caminho 
comigo, acompanhando-me e ajudando-me em tantas decisões. Fica um grande obrigada ao 
Miguel Cabral, à Rita Mira Vaz, ao Padre António Sant’Ana, à Teresa Nora, ao Rodrigo Lourenço 
e aos restantes elementos da Direção deste ano. 
 
Fico ainda muito agradecida ao Kiko Cardoso da Costa a quem passo o cargo de Coordenador e 
em quem tenho grande confiança de que se vai fazer próximo dos sócios e levar a bom porto o 
nosso querido CAMTIL. Este foi um ano de reencontro com o espírito Camtílico, que os próximos 
tempos continuem a ser! 
 
Saio da Direção em paz e confiante que o CAMTIL continuará a transformar participantes e 
animadores. Saio dando espaço para que a Direção do CAMTIL seja lugar de crescimento para 
outros como foi para mim.  
Agradeço muito ao CAMTIL por ter vindo ao meu encontro! 
 
 

Obrigado, obrigado, obrigado. 
Quando eu era pequenina vendia limões, 

 
Pela Direção do CAMTIL, 

Carlota Fernandes Marques 


