
Está um dia de sol, depois de uma noite chuvosa. 
Os sapatos estão empapados: não secaram a tempo! 
A mochila está mais pesada: a vida vivida e as decisões da vida que há para viver! 
Há mais pegadas no caminho! As tuas e outras… 

 
 - Desculpa! Ei! Tu!  
 - Eu?  
 - Sim, tu que pisas este meu caminho! A verdade é que não sei muito bem quem és. 
Estranho, não é?  

- Esta coisa de ser chamado por pessoas que dizem não me conhecer, é sem dúvida muito 
estranho! Que tal explicares-te melhor? Não sabes sequer o meu nome? 
- Se tivesses “olho para o negócio” tinhas reparado que não só sei o teu nome, como sei 
também a tua morada… Tudo aqui estampado neste envelope. 

 
Há uma mão que continua esticada no ar…  
Agarras o subscrito. O caminho continua: 

 
 - Pois de facto! Mas então que história é essa de “não saberes muito bem quem eu sou”? 
 - Essa história! Essa história não é mais do que a tua própria história…  
 - Estou a ficar entre o atarantado e K.O…. 

- Calma… Sem desistir e com paciência vamos lá desatar os nós dessa cabeça. Saber o teu 
nome, não significa que, necessariamente, saiba quem és tu? Tu no teu todo, como és, 
com essa borbulha na cara, com esse cabelo oleoso, com esses olhos azuis, com esse 
aparelho nos dentes… no fundo tu mesmo! Tu na tua pureza máxima, tu como és, com os 
teus defeitos, com as tuas qualidades, com os teus talentos, com o teu passado, com os 
teus projectos de futuro… É o produto final desta mistura de ingredientes que ainda não 
conheço!  
 

Alguém pára de caminhar: tu! Agora mais pesado: com um subscrito fechado na mão.  
 

- Passei a ficar assustado… Talvez nem eu próprio conheça assim tão bem esse “tu” de que 
me falas! Onde é que queres chegar? 
- Simples: quero chegar a ti! Será que podem os teus olhos reconhecer o teu “tu”? Mas 
vamos devagar, afinal há perguntas para as quais só tu tens a resposta. Continuando, é 
essencial aceitar e reconhecer que o meu tu e o teu tu crescem rodeados de outras 
sementes de tantos outros tu’s… 

 
 

O teu coração está agora freneticamente agitado…Corres gritando: 
 
 - Espera ai… Travão na conversa! De que é que estamos a falar? 

- De um caminho a percorrer! Uns dias bem passados: proposta em tom de empurrão 
para seres tu, queres ser ainda mais tu, queres ser um tu melhor. 

 - Sim, está a começar a soar-me melhor. E que tal concretizares? 
- Concretizar?!? Só depois de sintonizar! Tens mesmo uma vontade tua de crescer? Tens 
mesmo que ter! Se sim, passamos a estar sintonizados! Porque não pedes aos teus olhos 
para ver? 

 - Parece-me algo fisiológico e simultaneamente inevitável. 
- Sim, claro que o é! Mas se for dinâmico, voluntário, consciente e tomado como opção… 
pode muito bem ser diferente… para melhor, claro! 

 
Durante uns minutos só se ouvem as passadas. 
Põe-se o sol… mas ainda há caminho a fazer… 

 
- Vou adiantar-me que não tarda há “jogo da bola” para a malta ir ver.  
- Quem joga? 
- “Tu contra tu”! (risos e uma pancada nas costas). 
- Mais uma vez misterioso. Já agora e se fossemos antes jantar! Já estamos a andar há 
horas! Eu convido!  
 

Pararam, sentaram-se à mesa e pediram dois bitoques. 
O estranho ausenta-se e “tu” pegas no envelope esquecido e fechado. 
Abre-o e... 
 

 “A ti, 
Esta é aquela carta que não te tens cansado de procurar todos os 
dias… a carta do CIFA, Curso Intensivo de Formação de Animadores…”  



Olhar desorientado: onde está o tipo que me entregou isto? 
Paras e exclamas: 
 
 - Eureca! Faz sentido! Vou já preencher a ficha para dizer: SIM! O meu “tu” quer ir! 

 
Misteriosamente algumas coisa frena o entusiasmo do momento. 
Continuas aparentemente sozinho… do “estranho caminhante e carteiro” nem sombra… 
Sai-te em voz alta, um sussurro de consciência: 
 
 - Calma, agora é a minha vez de por travão na conversa. Pois é, mas não basta querer ir… 

Já me perguntei a mim próprio porque é que quero ir?!? Na verdade, as pressas dão nisso. 
Agora, pára, pára mesmo! (ao mesmo tempo que dás uma chapadas na cara!). Arrancar 
para um caminho destes implica estar preparado, implica entrar nele com as motivações 
certas.  

 Sim, como alguém recentemente me disse, é fundamental levar o meu “tu” para semeá-lo e 
preparar o seu crescimento. Mas se não estiver preparado para saltar para o próximo 
degrau, será que devo ir? Se não estiver preparado para experimentar isso, devo ir já este 
ano ou vou amadurecer um pouco mais e para o ano lá estarei? 

 
Pois é: pergunta difícil! Resposta certa: só mesmo a tua!…  
 
Um caminho… 
Um inesperado Companheiro… 
Um envelope… 
Um convite.. 
Uma oportunidade… 

    Aceitá-la, da melhor forma, está nas tuas mãos. 
Se, e só se, fizer sentido: Anda daí! 

 
__________________________________________________________________________________________

_________ 
 
Achamos que já tens os instrumentos para responder à pergunta:  
 

Faz sentido ir ao CIFA? 
  
Agora é tempo de encontrar a resposta certa… coragem não tenhas medo, é a TUA resposta 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………..(espaço em branco propositado… tempo 
para reflectir…) 
 

Algumas informações úteis: 
 

IDADE: Todos os Sócios do CAMTIL nascidos em 1997 (sócios nascidos antes poderão 
inscrever-se ficando a sua inscrição pendente do número de vagas disponíveis) 
DATA DO CAMPO: 27 DE MARÇO A 1 DE ABRIL 
PRAZO DE INSCRIÇÃO: Até dia 20 de MARÇO 
 
FASE 1 – INSCRIÇÃO: Faz a tua inscrição através do novo site do CAMTIL 
(www.camtil.pt). Como deves ter percebido isto é para fazer logo que tenhas decidido ir ou 
não ao CIFA... LOGO! Ouviste… Logo… Logo! Já! Não era agora, era antes! Rápido, Agora, já! 
O valor do campo é de 50 euros (mas que não fique de fora ninguém por este motivo, basta 
falarem directamente connosco). 

 
FASE 2 – COMUNICAÇÃO: toda a comunicação que se vai seguir a esta carta, que será 
muita, será efectuada sempre por e-mail, ou seja, não basta criar um e-mail é preciso abri-lo 
TODOS OS DIAS. 
 

Qualquer dúvida podes ligar para o 917051965 do teu Director Luís Mascarenhas de Lemos ou para 
o 918481252 da, sempre disponível, Directora-Adjunta Teresa Dias Costa, ou podes enviar um email 
para camtilcifa2015@gmail.com. 
Novas instruções seguem em missiva posterior… ou seja, ATENÇÃO AOS E-MAILES!!!   
Beijinhos, abraços e saudações camtílicas. 
    

       P’la Equipa de Direcção do CIFA 2015 


