Coimbra, 20 de outubro de 2021

Colegas Campistas,
Chega mais uma daquelas cartas que nos deixa con ganas de rasgar o envelope! Uma carta acompanhada
desta espetacolher imagem que tanto nos diz! Uma carta que é habitualmente aberta com muito nervosismo à
mistura e com aquela dúvida a pairar… “Será que entrei…?”. Pois bem, nada temas:
ENTRASTE!
Entraste na Assembleia Geral & Encontro Nacional do CAMTIL (ENC) 2021!
Pára de te beliscar! É mesmo verdade, chegou o momento de reunirmos toda a família CAMTIL para estes
dois momentos tão importantes da nossa vida camtílica: a Assembleia Geral e o ENC! Vão ser em dois dias
seguidos – 20 e 21 de novembro, e os dois no CAIC, em Cernache.

ASSEMBLEIA GERAL
Teremos todo o dia 20 de novembro para fazermos uma reta intenção, olharmos de perto para o caminho que
temos seguido e alinharmos objetivos para os próximos tempos. Todos – incluindo tu (especialmente tu) –
podemos e devemos contribuir para a construção do nosso querido CAMTIL. Será um dia intenso, mas
certamente muito gratificante!
O ponto de encontro desta nossa reunião será no Auditório do CAIC, em Cernache, no dia 20 de Novembro
às 09h00.
Relembramos que, se às 09h00 não estiverem presentes o nº de associados necessários, a Assembleia Geral
inicia-se uma hora depois, independentemente do nº dos presentes.
Assim, para que se possa ir preparando este dia, adiantamos a Ordem de Trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eleição da Mesa da Assembleia Geral;
Propostas de alteração à ordem de trabalhos;
Discussão e votação da ata da Assembleia Geral de 2020 e da Assembleia Extraordinária de 2020;
Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas do CAMTIL em 2020/2021;
Eleição do Conselho Fiscal para o Biénio 2021/2023;
Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento do CAMTIL para 2021/2022;
Apresentação e votação das propostas para abertura e inscrição de novos sócios;
Apresentação e votação da proposta de Regulamento da Assembleia Geral do CAMTIL;
Apresentação e votação de outras propostas;
Outros assuntos.

Pedimos especial atenção para o último ponto da Ordem de Trabalhos. É muito importante que os associados
participem, pois há sempre coisas a melhorar. Para tal, e para melhor prepararmos os temas a ser
conversados, todas as propostas e sugestões devem ser enviadas, por e-mail, para assembleia@camtil.pt até
às 23h59 do dia 13 de novembro.
Todos os documentos apresentados pela Direção, para ajudar a perceber os pontos da Ordem de Trabalhos
serão disponibilizados para consulta no site do CAMTIL (www.camtil.pt).

O CAMTIL assegurará que ninguém deixará de participar na Assembleia e/ou ENC por questões económicas, e estará disponível para
financiar este encargo, se necessário. Para tal, deverão contactar-nos através do e-mail para assembleia@camtil.pt ou para
assistente.espiritual@camtil.pt (Pe. António Sant’Ana sj)

No que respeita às propostas apresentadas pelos associados, estas irão sendo disponibilizadas online à
medida que forem recebidas.
Relembramos que, para poderem votar na Assembleia, é preciso ser associado efetivo, isto é, membros
maiores de 16 anos com as quotas em dia e pelo menos um ano de inscrição no CAMTIL. A regularização
poderá ser feita mediante contacto com a secretaria (secretaria@camtil.pt) ou no próprio dia.
Este ano a Assembleia será presencial, mas haverá transmissão online para quem não puder estar presente,
mas conseguir acompanhar de casa! Poderão ver e ouvir o decurso dos trabalhos e teremos um contacto para
o qual poderão enviar alguma dúvida que surja. No entanto, não poderão intervir diretamente e o voto à
distância não será admissível. Para receberem o link devem fazer a inscrição no formulário abaixo!
Os associados efetivos que se queiram fazer representar na Assembleia poderão fazê-lo através do envio de
uma procuração para assembleia@camtil.pt. Para o efeito, poderão servir-se da minuta de procuração
disponibilizada no site do CAMTIL, mas cada associado apenas poderá representar até 4 outros associados.

LOGÍSTICAS DO FIM-DE-SEMANA
“Por onde começo a preparação?”
Ora bem, primeiro que tudo inscreve-te! Para isso, basta leres este QR Code e preencheres o formulário! Em
alternativa, encontrarás o formulário no site do CAMTIL. Tens até dia 13 de novembro!

Preparámos variados pacotes por onde escolher, para responder a todas as necessidades: desde os grandes
aventureiros que vão à Assembleia e ao ENC e precisam de autocarro e dormida, aos mais autónomos que
dispensam transporte ou dormida, mas querem estar em tudo o resto.
Em qualquer caso, todos os que quiserem fazer parte deste fim-de-semana de reunião familiar terão de pagar
5€ (com exceção de quem assistir à transmissão online)!

“Ah e tal não vou, tenho micróbios na família e tenho de tomar contas destes reguilas”
Falso! Habemus diretor de micróbios (para os dois dias!) que contará com uma extraordinária equipa de
animadores responsável pelo futuro do nosso CAMTIL! Não há nada a temer.

“À noite dá-me sempre o sono. Onde poderei dormir?”
Para quem vem aos dois dias (Assembleia + ENC), reservámos alguns espaços no CAIC, onde vamos poder
dormir nos nossos amigos sacos-cama!

“Mas... eu não tenho carro! Como é que chego ao CAIC?”
Pensámos em ti, não te preocupes! Repara, até podes ir de olhos fechados! Só tens de te inscrever no site do
CAMTIL com um pacote que inclua transporte.

O CAMTIL assegurará que ninguém deixará de participar na Assembleia e/ou ENC por questões económicas, e estará disponível para
financiar este encargo, se necessário. Para tal, deverão contactar-nos através do e-mail para assembleia@camtil.pt ou para
assistente.espiritual@camtil.pt (Pe. António Sant’Ana sj)

“É possível ir à Assembleia e/ou ENC sem pais?”
Claro que sim! Serás muito bem recebido e acompanhado por animadores do CAMTIL. Para tal apenas
precisas de enviar uma fotografia com o termo de responsabilidade preenchido pelos teus pais para
encontro.nacional@camtil.pt. Podes encontrar o modelo do termo de responsabilidade no site do CAMTIL. Este
termo deve ser assegurado para todos os menores de 18 anos, seja para virem à Assembleia e/ou ao ENC.

“O COVID-19 ainda existe, terei de fazer algo especial?”
Existe pois! Cuidado com ele! Terás de introduzir uma zaragatoa nessas tuas belíssimas narinas! Todos
teremos de fazer um autoteste no dia em que formos para o CAIC e teremos de nos fazer acompanhar de uma
fotografia com o resultado. Apenas estão dispensados de realizar o autoteste recuperados da doença COVID19 com menos de 90 dias do teste a SARS-Cov-2 ter sido positivo (devem trazer o certificado de recuperação).

VOU SÓ À ASSEMBLEIA

VOU SÓ AO ENC

20 de novembro

21 de novembro

NÃO QUERO PERDER
PITADA!
20 e 21 de novembro

Ida

Camtilbus: partida no Campo
Pequeno, junto à CGD, às 7h00

Camtilbus: partida no Campo
Pequeno, junto à CGD, às 7h00

Camtilbus: partida dia 20,
às 7h00

Volta

Serviço de boleias até CoimbraB, para poderem apanhar um
comboio

Camtilbus: partida às 20h00

Camtilbus: partida dia 21 às
20h

Ida

Camtilbus: partida da Casa da
Música, às 7h45

Camtilbus: partida da Casa da
Música, às 7h45

Camtilbus: partida da Casa
da Música, às 7h45

Volta

Serviço de boleias até CoimbraB, para poderem apanhar um
comboio

Camtilbus: partida às 20h00

Camtilbus: partida dia 21,
às 20h

LISBOA

PORTO

Outros transportes serão a cargo e responsabilidade dos sócios, mas serão muito bem-vindos!
Há mais dúvidas? Consultem o site – www.camtil.pt – ou perguntem-nos através do e-mail
assembleia@camtil.pt

Pela Direcção do CAMTIL e pela Mesa da Assembleia,
Lembrando que o CAMTIL não são só 10 dias,
Carlota Fernandes Marques e Rodrigo Sousa Coutinho

O CAMTIL assegurará que ninguém deixará de participar na Assembleia e/ou ENC por questões económicas, e estará disponível para
financiar este encargo, se necessário. Para tal, deverão contactar-nos através do e-mail para assembleia@camtil.pt ou para
assistente.espiritual@camtil.pt (Pe. António Sant’Ana sj)

