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Querido Camtílico, 

Já soprámos a velas dos 35 anos! Trin-ta-e-cin-co! Tivemos a oportunidade de o fazer todos 

juntos, naquele que foi um fim-de-semana que permanecerá nas nossas memórias durante muito 

tempo. Que alegria que foi! Ainda em ambiente de celebração, chega assim a carta a convocar-

te a ti, sócio desta singela Associação, para vires a Cernache decidir sobre o futuro do CAMTIL. É 

dever de todos garantir que continuamos no caminho certo. 

Estás convocado para a Assembleia Geral do CAMTIL de 2019! 

A Assembleia representa um tempo privilegiado de encontro, onde avaliamos o ano que passou 

e pensamos o próximo, pelo que é muito importante que o maior número de sócios marque 

presença. Vamos continuar o processo de construção do nosso querido CAMTIL, que ano após 

ano vai crescendo. Teremos o desafio de uma assembleia de um dia, ao contrário do que 

aconteceu o ano passado. Será um dia intenso, mas certamente muito gratificante! 

O ponto de encontro desta nossa reunião será no Auditório do CAIC, em Cernache, no dia 23 

de novembro às 09h00.  

Relembramos que, de acordo com os estatutos, se às 09h00 não estiverem presentes o número 

de associados necessários, a Assembleia Geral inicia-se uma hora depois, independentemente do 

número dos presentes. 

Assim, para que se possa ir preparando este dia, adiantamos a 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 2018; 

4. Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas do Camtil em 2019; 

5. Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento do Camtil para 2020; 

5.1. Apresentação e votação de proposta para ajuste do saldo da conta da Camtilshop 

6. Apresentação e votação das propostas para abertura e inscrição de novos sócios; 

7. Apresentação do ponto de situação da reflexão em curso sobre a distribuição geográfica dos 

sócios do Camtil; 

8. Apresentação e votação de outras propostas; 

9. 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 16 de novembro.  

Todos os documentos apresentados pela Direção, para ajudar a perceber os pontos da Ordem de 

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

No que respeita às propostas apresentadas pelos associados, estas irão sendo disponibilizadas 

online à medida que forem recebidas. 
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Relembramos que, para poderes votar na Assembleia, é preciso que sejas associado efetivo, isto 

é, membro maiores de 16 anos feitos até ao final de 2019 (ou seja, Tremelgas, Camaleões, Trolhas, 

Animadores, Pais, Veteranos e Cegonhas) com a quota 2019 em dia. A regularização poderá ser 

feita mediante contacto com a secretaria (secretaria@camtil.pt) ou no próprio dia. 

Tal como no ano passado, o Camtil assegura transportes (ida e volta) para a Assembleia do Porto 

e de Lisboa. No que respeita à alimentação, iremos pedir um pequeno contributo de € 3,00 para 

o dia. Para preparar a tua chegada e organizar toda a logística que este evento requer é essencial 

que te inscrevas!  

Para isso, basta acederes ao site do Camtil, clicar em “Assembleia 2019” e preencher o 

formulário (mesmo que vás por meios próprios). Lá ser-te-ão pedidas algumas informações 

que nos vão ajudar a melhor preparar o dia. Pedimos-te, por isso, que te inscrevas o quanto antes, 

mas nunca depois de dia 16 de novembro. 

O Camtil também quer assegurar que ninguém deixa de ir à Assembleia por não poder pagar esta 

quantia. Sendo o caso, pedimos que nos contactem para assembleia@camtil.pt ou para 

assistente.espiritual@camtil.pt 

Os horários serão: 

• Se vens de Lisboa, vais poder apanhar um CamtilBus, que sai do Campo Pequeno às 

6h45 da manhã de sábado e volta ao final do dia; 

• Se vens do Porto, embarcas noutro CamtilBus, que sai da Casa da Música às 7h30 da 

manhã de sábado e volta ao final do dia. 

• Outros transportes serão a cargo e responsabilidade dos sócios, mas serão muito bem-

vindos! 

 

Nos 35 anos não pudemos deixar de reparar que temos vários membros desejosos de largar as 

fraldas e de meter a mochila às costas! Que bom que é ver a nossa família aumentar. Então, 

porque reconhecemos que são eles quem estarão à frente da nossa Associação daqui a um par 

de anos, porque não queremos que os nossos sócios deixem de vir à assembleia porque não 

sabem o que hão de fazer aos pequenos lá de casa, esta convocatória é também para os nossos 

queridos bebés camtil e para os pequenos grandes micróbios! Bem sabemos que teriam imenso 

a dizer sobre variadíssimos assuntos da ordem de trabalhos, mas estarão muito bem entregues 

ao nosso serviço de babysitting que cuidará de si ao longo de todo o dia. 

Há mais dúvidas? Consultem o site – www.camtil.pt – ou perguntem-nos através do e-mail 

assembleia@camtil.pt . 

 

Pela Direção do Camtil e pela Mesa da Assembleia, 

Lembrando que o CAMTIL não são só 10 dias, 

Miguel Cabral e Rodrigo Sousa Coutinho 
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