
Coimbra, 19 de Outubro de 2020 
 
 

Querido amigo Camtílico, 
 

Que saudades! Apesar deste ano tão esquisito, e deste verão tão diferente (ai, que 

saudades da sopa da mamã, do apito e da clássica bolacha maria!), há coisas que não 

mudam! 

 

Por isso, porque nem tudo neste ano é diferente, eis que chega a costumada 

convocatória: estás oficialmente convocado para a Assembleia Geral do CAMTIL de 

2020! 

 

Como é hábito, a Assembleia é um tempo de avaliação do ano que passou e de 

planeamento do que aí vem. Este ano vai ser, como nos anos anteriores, oportunidade 

de encontro mas, como não podia deixar de ser, em "modo distanciamento social". Mas 

este verão já mostrou que nada nos impede de continuar a construir a maravilha que é 

esta nossa singela Associação! 

 

Este ano, a Assembleia vai acontecer por Zoom, no dia 21 de Novembro, com início às 

09h00. 

 

Cumprindo com os nossos estatutos, se às 09h00 não estiver presente o número de 

associados necessário, a Assembleia Geral começa uma hora depois, 

independentemente do número dos presentes. 

 

Como sabes, só podem votar os associados efetivos, isto é, membros maiores de 16 

anos feitos até ao final de 2020 (ou seja, Tremelgas, Camaleões, Trolhas, Animadores, 

Pais, Veteranos e Cegonhas) com a quota 2020 em dia. 

 

Se não tens as quotas em dia, podes tratar da regularização entrando em contacto com 

a secretaria (secretaria@camtil.pt) (normalmente é possível regularizar as quotas no 

próprio dia. Este ano pedimos que, caso precises de pôr as tuas contas em dia, que o 

tentes fazer com mais antecedência.) 

 

Porque precisamos de saber quem está presente e quem vota, a Assembleia vai 

começar com uma “Sala de espera” no Zoom, para que a equipa da Assembleia possa 

verificar a identidade e a situação das quotas de cada participante. 

 

Depois disso, tudo vai acontecer como é habitual numa Assembleia: todos podem 

intervir, desde que se inscrevam com a Mesa (neste caso, no chat / bate-papo do Zoom). 
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Entretanto, para que possas ir preparando este dia, aqui está a nossa Ordem de 

Trabalhos: 

1. Eleição da Mesa da Assembleia Geral; 

2. Propostas de alteração à ordem de trabalhos; 

3. Discussão e votação da ata da Assembleia Geral de 2019; 

4. Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas do Camtil 

em 2020; 

5. Eleição da Direção para o Biénio 2020/2022; 

6. Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento do Camtil para 2021; 

7. Apresentação e votação das propostas para abertura e inscrição de 

novos sócios; 

8. Apresentação e votação de outras propostas; 

9. Outros assuntos.  

 

Pedimos especial atenção para o último ponto da Ordem de Trabalhos! O CAMTIL é de 

todos os sócios e há sempre coisas a melhorar! 

 

Para que todos possamos preparar bem a Assembleia e pensar com calma sobre aquilo 

que vai ser discutido, é bom que enviem as vossas propostas com alguma antecedência. 

Por isso, pedimos que, se possível, as propostas dos sócios sejam enviadas para o 

email camtil.assembleia20@gmail.com até às 23h59 do dia 15 de Novembro. 

 

Todos os documentos apresentados pela Direcção para ajudar a perceber os pontos da 

Ordem de Trabalhos estão disponíveis para consulta no site do Camtil (www.camtil.pt). 

As propostas apresentadas pelos associados irão sendo disponibilizadas online à 

medida que forem recebidas. 

 

E eis que chegamos à segunda parte desta carta: 

 

Como a maioria saberá, a questão das regionalidades (regras sobre a distribuição 

geográfica dos sócios; as percentagens atribuídas a cada região para a entrada de 

novos sócios; e para a seleção dos participantes nos campos) tem sido trabalhada e 

discutida por um comité criado especialmente para este tema - o Comité das 

Regionalidades. 

 

Há umas semanas houve, até, umas sessões de partilha e discussão sobre este tema 

(se queres mais informação, vê os documentos no nosso site). Dada a importância do 

tema e o interesse demonstrado pelos sócios nestas sessões, o Comité e a Direção 

decidiram fazer uma Assembleia Extraordinária exclusivamente dedicada à questão das 

regionalidades. 
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Assim, estás oficialmente convocado para a Assembleia Extraordinária do CAMTIL, no 

dia 22 de Novembro de 2020. 

 

A Ordem de Trabalhos para este dia é a seguinte: 

 

1. Apresentação das propostas do Comité convocado pela Direção relacionadas 

com a alteração dos critérios de distribuição regional aplicados ao universo de 

sócios e à seleção para os campos; 

2. Apresentação de outras propostas; 

3. Discussão e votação das propostas apresentadas. 

  

Tal como na Assembleia Geral, todas as propostas sobre este tema são bem-vindas! 

Aproveitamos para reforçar o pedido de envio das propostas com antecedência. 

 

MUITO IMPORTANTE!: Para poderes dizer, daqui a uns anos, que participaste na 

“assembleia covid”, tens que te inscrever. Para isso, basta aceder a este link: 

https://forms.gle/zuBDd7mPuzmkFWYc6 e preencher o formulário com os teus dados. 

 

Depois de fazeres a inscrição vais receber o link para o Zoom da Assembleia. 

 

(Pedimos-te, para nos ajudares nesta logística que já não vai ser fácil, que te inscrevas 

assim que possível) 

 

Como vais ver no formulário, podes inscrever-te nos seguintes packs: 

 

• Pack total - onde terás a sorte de participar no dia 21 e 22 

• Pack ordinário - onde terás a sorte de participar apenas no dia 21, na 

assembleia ordinária 

• Pack extraordinário - onde terás a sorte de participar apenas no dia 22, na 

assembleia extraordinária, onde se falará das propostas de distribuição de 

Regionalidades  

 

ATENÇÃO: Todas as regras de participação vão ser explicadas outra vez no 

próprio dia e relembradas sempre que for preciso. Ainda assim, se tiveres dúvidas 

e / ou sugestões, vai ao nosso site - www.camtil.pt - ou pergunta-nos através do 

email camtil.assembleia20@gmail.com. 

 

 

Pela Direção do Camtil e pela Mesa da Assembleia, 

Miguel Cabral, António Ramalho, e Vasco Ressano Garcia 

 

P.S..: Aproveitamos para lembrar o pedido de ajuda com locais de campo. Pois é, já estiveste numa quinta 

magnífica e pensaste que seria ideal para o próximo campo de Melgas? Avisa-nos! O Camtil está sempre 

à procura de novos locais para descobrir. 
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