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DIREÇÃO 
 

Direção 2022/2023 

 

Coordenador: Francisco Cardoso da Costa 

Coordenador-Adjunto: Francisco Martins (aka, Chicken) 

Assistente Espiritual: Padre Miguel Pedro Melo, SJ 

Casal Assistente: Teresa Nora e Rodrigo Lourenço 

Secretaria: Afonso Berardo 

Tesouraria: Isabel Alvim e Mariana Bessa 

Campos: Mariana Toscano Rico 

Formação de Animadores: Mafalda Esteves 

Leis e Locais: João Maria Barroso 

Imagem: Simão Townshend 

Material: Francisca Vilaça 

Comunicação: Maria Figueiredo (Maria Raposo)* 

Sem Pasta: Rita Regatia 
                   Zezé Sarmento 
                   Diogo Arcanjo (aka Rita) 
 
 
 
 
* - A Maria Figueiredo está em Erasmus no primeiro semestre e por isso, até voltar, será 
substituída na direção pela excelentíssima Maria Raposo 
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Queridos Camtílicos,  
 
Neste documento, a direção do CAMTIL para o biénio de 2022-24 apresenta o seu plano de 
atividades para o ano de 2022-23 (que se inicia na Assembleia do dia 26 de novembro de 2022 
e acaba na Assembleia do dia 25 de novembro de 2023). Escrevemos este documento não só 
para apresentar os objetivos da direção para o próximo ano, como também para explicar as 
razões do coração que nos levaram a marcar estas atividades. Será um ano para nos pormos ao 
serviço da igreja, de ter um Camtil presente no mundo, de ter um Camtil reinventado, mas 
tradicional. Um ano onde vamos fazer Camtil tanto a acampar, latrinar e tomar banho no rio, 
como no meio de Lisboa com pessoas de todos os cantos do mundo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

O Teatro vai entrar em cena 

E vai ser de cortar a respiração 

Acreditem, vai valer a pena, 

Por isso prestem muita atenção... 
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Campos  
 
Este ano a coordenação entre os movimentos de campos de férias ligados à Companhia de Jesus 
foi essencial para começarmos a pensar no verão de 2023.  
 
A Companhia de Jesus convidou os movimentos de campos de férias, a levar o maior número de 
jovens às Jornadas Mundiais da Juventude em 2023. Então nós arregaçámos as mangas e 
pusemo-nos a pensar como participar nas JMJ em força, respondendo a este convite do 
Companhia de Jesus e do Papa e como, ao mesmo tempo, cumprir com a nossa missão de 
oferecer campos de férias para todos os animados do Camtil.  
 
Este processo envolveu várias conversas internas nas direções do Camtil, dos Campinácios, dos 
Gambozinos e de Rabo de Peixe, que depois foram sendo transmitidas através das coordenações 
dos movimentos e dos assistentes espirituais com a ajuda do coordenador da Pastoral Juvenil 
dos Jesuítas. Sabendo que em 2023 haverá o foco da Companhia de Jesus estará na preparação 
do Magis e das JMJ, o desafio de ter recursos e massa humana para oferecer campos de 
qualidade ao máximo de animados possível, tínhamos noção do grande desafio que tínhamos 
pela frente.  
 
Juntos chegámos à proposta de, no verão de 2023, fazer campos de férias nas Jornadas Mundiais 
da Juventude para os animados de idades de Tremelgas e Camaleões e de fazer campos de 7 
dias no final de Agosto para os Mosquitos, Aranhiços e Melgas. Para isto ser possível acontecer, 
e para não ser um encargo financeiro demasiado grande para todas famílias decidimos criar uma 
angariação de fundos excecional, planeada e executada entre os Gambozinos, os Campinácios e 
o Camtil para ajudar a baixar o preço dos campos aos pais e conseguir pagar os campos aos 
animadores. 
 
A direção do Camtil vai propôr para o verão de 2023 dois modelos de campos diferentes: 

Mosquitos, Aranhiços e Melgas 

Campos “normais” de 7 dias 

Não querendo tirar os campos aos Mosquitos, Aranhiços e Melgas, decidimos reduzir para 7 os 
dias de campo, mas manter os 6 campos destes escalões em 3 locais diferentes. Estes campos 
serão em tudo iguais a um verão normal de Camtil, apenas com menos dias. Assim mantemos a 
possibilidade de todos os escalões terem campos, sem comprometer demasiado o verão de 
animadores e jesuítas que já será bastante cheio e exigente com o Magis e as Jornadas. 
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Tremelgas e Camaleões  

Campos nas Jornadas Mundiais da Juventude de 1 a 7 de Agosto 

Estes campos serão obviamente diferentes dos campos habituais do Camtil. Nós fomos 
desafiados pela Companhia de Jesus (em conjunto com os Campinácios e os Gambozinos) a 
participar com o máximo número de jovens possível nas JMJ. Dessa forma decidimos 
"acampar" lá. Queremos viver as jornadas como todas as milhões de pessoas que o estarão a 
fazer, mas queremos vivê-las à Camtil. A viver uma experiência de Deus, Amizade, Natureza e 
Serviço no meio de 2 milhões de pessoas em Lisboa (parece desafiante?). Teremos espaço para 
estar só em campo, a fazer os nossos jogos em roda e à nossa maneira, mas também teremos 
momentos em que estaremos com muitas outras pessoas de forma a que os Tremelgas e os 
Camaleões se sintam parte de uma Igreja universal e que está a contar com eles.  

A Direção acredita que esta é a melhor opção para os nossos participantes neste ano. A vivência 
das Jornadas Mundiais da Juventude em Camtil, em Lisboa, para os nossos Tremelgas e 
Camaleões é uma oportunidade única. Viver 7 dias em comunidade, levando o Camtil para as 
ruas, ensinando um aplauso ou fazendo um Brousse com cristãos de todos os cantos do mundo, 
enfim, inúmeras oportunidades de servir a Igreja, tudo isto em Camtil, com Deus, Amizade, 
Natureza e Serviço. Nunca deixando de ter tempo para os nossos BDS´s, boa noites em roda e 
paint esponja.  
 

 
 
 
Angariação de Fundos: 

No ano 2023 os campos de Tremelgas e Camaleões serão realizados nas Jornadas Mundiais da 
Juventude. Esta mudança faz com que o preço de realização do campo seja mais elevado. Tendo 
consciência do encargo financeiro que poderá acarretar para as famílias do Camtil, Campinácios 
e Gambozinos, foi decidido realizar-se uma angariação de fundos excepcional.  

Temos dois grandes objetivos com esta angariação:  
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• Baixar o preço dos campos de Tremelgas e Camaleões; 
• Fazer com que os animadores não tenham de pagar o campo. 

Esta angariação de fundos será planeada e executada por uma equipa de 3 animadores do Camtil, 
Campinácios e Gambozinhos. Quem está responsável da parte do Camtil é a Assunção Neiva 
Correia.  

Não queremos que ninguém deixe de fazer campo por não conseguir pagar. Assim, a ideia é que 
todas as famílias que se sentirem confortáveis em pagar uma maior percentagem do valor da 
inscrição, ajudem a baixar o preço das famílias que não têm essa possibilidade. 

Para além dos animadores, temos como objetivo responsabilizar e mobilizar os Tremelgas e 
Camaleões que vão participar nestes campos. 

Existem 3 grandes estratégias para esta angariação: 

1- Um grande evento no final de Maio  

2- Várias atividades ao longo do ano para veteranos e famílias ligadas aos campos de 
espiritualidade Inaciana (por exemplo: torneio de padel, leilões, workshops, cantar na rua, 
etc) 

3- A direção do Camtil propõe que as receitas da venda do CD do Camtil vão para o “bolo” 
da angariação que no final, será distribuída pelos 3 movimentos de campos de férias. 

 
Datas: 

 

 
 
 
   
 
 
 

CIFA e Trolhas 

Cegonhas 

Tremelgas I,II,III, Camaleões 

Mosquitos, Aranhiços I, Melgas I 

Campo Joker, Aranhiços II, Melgas II 

  

  

  

  

  

  

  

31 de Marco a 5 de abril 

7 a 11 de junho 

1 a 7 de Agosto 

15 a 21 de Agosto 

23 a 29 de Agosto 
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Este ano será cheio e diferente. Queremos acompanhar o ritmo que nos vai ser exigido, estando 
a par e passo com os animadores e o que estão a sentir que precisam. Por isso, queremos escutar 
e acolher as preocupações dos animadores, as necessidades de formação que sentem. No ano 
que passou, fomos percebendo uma necessidade de estarmos mais preparados para acolher 
diferentes situações e este ano queremos adereçar isso. Tem sido sublinhada a beleza da inclusão 
no Camtil, do espaço privilegiado para expressarmos a nossa individualidade e queremos cuidar 
isso. 
 
Outra preocupação será criar pontes, quer entre os animadores e as várias gerações, 
promovendo a partilha de experiências, quer entre colaborações que possamos ter para 
momentos de formação ao longo do ano.  
 
Estas linhas de força irão concretizar-se num plano de formação de animadores, com as seguintes 
atividades nacionais:  
 
Atividades Nacionais  
 

• CIFA - momento de formação, por excelência, para os novos animadores 
• Trolhas - um campo onde os veteranos colocam a sua alegria e energia ao serviço e onde 

se proporcionam tempos e espaços para criar relações 
• Campo de Final de Verão - Campo para Veteranos, no fim do verão, de contacto com a 

natureza e um espaço privilegiado para as amizade e partilha de experiências 
• Leader's Meeting - Encontros para diretores dos campos de férias 
• Salva Tudo ou Salva Nada / Primeiros Socorros - para animadores do verão 
• Exercícios Espirituais - Existe um apoio monetário para todos os veteranos que realizem 

quaisquer EE, convidamo-vos a espreitar o site do Camtil para perceber como e para ter 
acesso às datas de todos os EE no país, este ano 

• “E agora o que é que eu digo?” - Momentos formativos, em conjunto com o SPC, com 
temas a definir 
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Magis 2023 
 

O Magis é o encontro Inaciano que tem 
como propósito preparar as Jornadas 
Mundiais da Juventude. Este evento 
junta milhares de peregrinos, ligados à 
Companhia de Jesus, durante a semana 
que antecede as Jornadas Mundiais da 
Juventude. Durante o Magis os 
peregrinos participam em experiências 
inacianas. Estas podem ser 
experiências de peregrinação, de 
oração, de ecologia, de artes e culturas 
ou de solidariedade.  

 
O Magis desafiou o Camtil a preparar alguma experiência Camtílica para os peregrinos que vamos 
receber de todo o mundo. Dessa forma a direção pôs-se a pensar se deveríamos apresentar 
alguma experiência Magis e que experiência seria essa. Então decidimos juntar alguns camtílicos, 
liderados pelo João Melo para pensarem e conversarem sobre isto. Deste grupo fez parte a 
Joana Calejo Pires, o Francisco Proença de Carvalho, o David Ribeiro Telles, a Teresinha 
Folhadela e o Manel Negrão. Este grupo começou por pensar “O que é o Camtil?”. E a resposta 
imediata foi campos de férias. Mas a vontade era de oferecer experiências diferentes de campos 
de férias. Então debruçaram-se sobre a pergunta “O que é que o Camtil também é?”. E daqui 
surgiram milhares de respostas. (“brousse, silêncio, roda, loiça, baril, cifa, natureza, portugalidade, 
danças tradicionais, guitarra, caminhada, etc”). Então chegou-se à ideia de oferecer não uma 
experiência Magis camtílica mas sim 4, baseadas nesta ideia daquilo que o Camtil também é.  
 
Este grupo chegou à proposta de que o Camtil deveria preparar 4 experiências Magis, todas à 
Camtil, sendo cada uma delas uma experiência baseada num dos pilares do Camtil: Deus, 
Amizade, Natureza e Serviço. Esta ideia foi aceite com muito entusiasmo pela direção do Camtil. 
 
Para o Magis 2023, que tem como tema Criar um Futuro Cheio de Esperança, o Camtil estará 
encarregue de 4 experiências Magis. Estas experiências irão acontecer em 4 dioceses diferentes 
do nosso país. Uma experiência será de Peregrinação e Caminho, outra será de Fé e 
Espiritualidade e outras duas serão de Artes e Culturas. A liderar estas experiências estarão 4 
animadores de Camtil igualmente experientes, de seus nomes Ico Geraldes Barba, Madalena 
Carmona, Manel Lopes Cardoso e Zé Miranda, com a ajuda do Zezé Sarmento que fará a ponte 
entre as experiências e a direção do Camtil. 
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Divulgação Braga e Évora 
 
Neste próximo ano de 2022/2023 a direção compromete-se a continuar a divulgação, assim 
sendo: 
 

• Em Braga iremos fazer divulgação tanto na missa do CAB, como também em 2 
Paróquias no centro de Braga. A escolha destas Paróquias advém da grande atividade 
com jovens e também com universitários que ambas têm. Para esta divulgação e para 
maior conhecimento da região temos o apoio do Padre Miguel Pedro Melo, assistente 
espiritual do Camtil e Diretor do CAB.  

• Em Évora será feita divulgação na missa do Casarão bem como em 2 Paróquias do centro 
de Évora que também têm grande afluência de jovens. A divulgação será do Camtil como 
associação e também sobre uma atividade que se irá realizar no domingo a seguir à 
divulgação, no Casarão com animados da catequese e das GVX do Casarão. Para esta 
divulgação e para maior conhecimento da região temos o apoio do Rui Silva Sj.  

 
Plataforma de Otimização de sistemas (CRM) | NoMundo 
 
Nos últimos três 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, nomeadamente as 
necessidades relacionadas com o Estudo de Sócios. 
 
Material 
 
A pasta de material este ano vai realizar uma arrumação da garagem “Até a Barraca Abana” nos 
dias 23 e 24 de Setembro. Esta atividade será planeada em conjunto com a Pasta de Formação 
de Animadores de forma a aproveitar este tempo para estar, rezar e, claro, servir.  
 
CD 
 
Ainda neste ano de 2022 vamos lançar o muito aguardado CD do Camtil. Este CD tem como 
objetivo levar-nos de volta às nossas origens e fazer o Camtil ainda mais presente nas nossas 
casas, carros e discotecas.  
 
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. Esta procura irá ser realizada pela 
pasta de Leis e Locais que conta com a ajuda de todos os sócios que saibam de algum possível 
local para realizar campos do Camtil ou que possam ajudar de qualquer forma. Será um ano 
especialmente exigente pois a pasta também terá o trabalho de procurar locais de campo 
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tradicionais, assim como locais de campo na zona de Lisboa e arredores, para os campos de 
Jornadas. 
 
Livrinho da Mamã 
 
A revisão do livrinho da mamã continua a ser uma necessidade apontada por muitas mamãs de 
campo. No próximo ano, esta muito aguardada tarefa chegará a bom porto, de forma que no 
verão de 2023 já tenhamos o livrinho da mamã revisto nos campos.  
 
Calendário 
 
2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pela Direção do CAMTIL, 

Francisco Cardoso da Costa e F 
 
 
 
 
 

 

Estamos muito ansiosos e confiantes para este ano de 2023, com tudo o que terá de normal 
como o Cifa, a Camtilândia e os Trolhas, bem como com o grande desafio que vamos ter neste 
próximo Verão, que o vamos agarrar com muita alegria, compromisso e confiança em Jesus. 
Sabemos que é um Verão diferente, que trará desafios novos mas que pode ser um verão que 
pode trazer muitos frutos para o Camtil, para toda a Igreja e acima de tudo, para todo os 
miúdos. Contamos com a ajuda de todos os Camtilicos para este ano, queremos saber as 
vossas opiniões e preocupações, queremos contruir isto juntos, sabendo da responsabilidade 
que isso encarrega.   

Para que nunca deixemos de vender Limões 
Pela Direção do Camtil, 

Francisco Cardoso da Costa e Francisco Martins 

25 de novembro 
26 e 27 de novembro 
 
2023 
Data a definir 
14 de Janeiro 
25 de Fevereiro 
Data a definir  
18 de Março 
29-30-1 Maio 
6 de Maio 
7 de Maio 
18 de Junho 
1 de Julho 
16 de Setembro 
17 de Setembro 
23-24 de Setembro 
13-15 Outubro 
24 de Novembro 
25 de Novembro 
 

Reunião de Direção 
Assembleia Geral 2022  
 

Leader’s Meeting 
Reunião de Direção 
Reunião de Direção 
Leader’s Meeting 2 
Reunião de Direção  
Camtilândia 
Reunião de Entrega de Campos – REC  
Reunião de Direção 
Reunião de Direção 
Salva Tudo ou Salva Nada 
Reunião de Avaliação de Campos - RAC 
Reunião de Direção  
Até a Barraca Abana 
Fim de Semana de Direção 
Reunião de Direção 
Assembleia Geral 2023 (por confirmar o 2º dia) 
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