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Colegas Campistas, 

Os dias de chuva começaram. Não vale a pena continuar com a toalha e os chinelos de praia na mala do carro... 

Há que aceitar: o Verão acabou. “Ah... mas que bom que era se pelo menos pudéssemos falar do CAMTIL horas e 

horas de seguida, se pudéssemos falar dos campos que passaram, se pudéssemos sonhar e planear o próximo 

ano...” Pois bem, trazemos-te boas notícias: vais poder realizar os teus desejos! 

Estás (todos os Camtílicos estão) convocado para a Assembleia Geral do CAMTIL de 2022! 

Teremos todo o dia 26 e a manhã de dia 27 de novembro para nos encontrarmos, pararmos e fazermos uma reta 

intenção, olharmos de perto para o caminho que temos seguido e alinharmos objetivos para o futuro. Todos – 

incluindo tu (especialmente tu) – podemos e devemos contribuir para a construção do nosso querido CAMTIL. 

Em ano de Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, teremos um desafio ainda maior nas 

nossas mãos. Será um Verão onde teremos de sair tenda fora e corresponder ao apelo que 

o Papa Francisco nos faz diretamente: “No meio de todas estas crises, vocês têm de preparar 

e ajudar para que o evento de agosto de 2023 seja um evento jovem, um evento fresco, um 

evento com vida, um evento com força, um evento criativo”. 

ASSEMBLEIA GERAL 

O ponto de encontro desta nossa reunião será no Auditório do CAIC, em Cernache, no dia 26 de novembro às 

09h00.  

Relembramos que, se às 09h00 não estiver presente o n.º de associados necessários, a Assembleia Geral inicia-

se uma hora depois, independentemente do n.º 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 2021 

4. Apresentação e votação do Relatório de Atividades e Contas do Camtil em 2022 

5. Apresentação e discussão do Plano de Atividades para 2023 

6. Orçamento do Camtil para 2023: 

6.1. Apresentação e votação de proposta para alteração do valor da quota anual 

6.2. Apresentação e votação de proposta para alteração excecional do valor dos campos de Verão de 2023 

6.3. Apresentação e votação de proposta de ação excecional de angariação de fundos para as JMJ2023 em 

conjunto com os Gambozinos e Campinácios 

6.4. Apresentação e votação do Orçamento do Camtil para 2023 

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

8. Apresentação e votação de outras propostas 

9. Outros assuntos 

Toma 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 

19 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). Quanto às propostas apresentadas pelos 

associados, estas irão sendo disponibilizadas online à medida que forem recebidas. 

mailto:assembleia@camtil.pt
http://www.camtil.pt/


Relembramos que, para poderes votar na Assembleia, tens ser associado efetivo, isto é, membro maior 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. 

Em linha com o novo Regulamento da Assembleia Geral do CAMTIL (aprovado na última Assembleia Geral), 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, deverão servir-se da minuta de procuração disponibilizada 

no site do CAMTIL e cada associado apenas poderá representar até dois outros associados. 

LOGÍSTICAS DO FIM-DE-SEMANA 

Tal como em anos anteriores, o CAMTIL assegura transportes de ida para a Assembleia 

no Sábado e regresso no Domingo do Porto e de Lisboa. No que respeita à alimentação, 

iremos pedir um pequeno contributo de € 6,00 para todo o fim de semana. Para preparar 

a vossa chegada e organizar toda a logística que este evento requer é essencial que te 

inscrevas. 

Acede a este QR ou espreita o site do CAMTIL e preenche o formulário. Lá estarão várias 

modalidades por onde escolher (desde os grandes festivaleiros que vão a tudo aos mais 

autónomos que dispensam transporte ou dormida). Pedimos-te que te inscrevas o 

quanto antes, mas nunca depois de dia 19 de novembro. 

O CAMTIL assegura que ninguém deixa de ir à Assembleia por não poder pagar esta quantia. Sendo o caso, 

pedimos que nos contactes para assembleia@camtil.pt ou para assistente.espiritual@camtil.pt. 

Os horários dos transportes serão: 

• Se és de Lisboa, vais poder apanhar um CamtilBus, que sai do Campo Pequeno (junto à CGD) às 7h00 

da manhã de sábado e volta no domingo ao final do dia; 

• Se és do Porto, embarcas noutro CamtilBus, que sai da Casa da Música às 7h45 da manhã de sábado e 

volta no domingo ao final do dia. 

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

 

Para que os pais dos nossos Micróbios possam participar ativamente neste fim-de-semana, haverá uma 

extraordinária equipa de animadores responsável pelo babysitting. O futuro do nosso CAMTIL ficará em boas mãos! 

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

*** 

Tendo em conta o esforço que o CAMTIL tem vindo a fazer no sentido da digitalização e em prol do meio 

ambiente, as comunicações aos associados passarão a ser efetuadas maioritariamente via email. Nessa 

medida, pedimos que cada associado verifique se está a receber as comunicações do CAMTIL via email e, 

caso isso não aconteça, que contacte a Secretaria para o endereço secretaria@camtil.pt até 31 de dezembro 

de 2022 e atualize o endereço de email que deve ficar associado à respetiva quota familiar. 

*** 

Pela Direção do CAMTIL e pela Mesa da Assembleia, 

Lembrando que o CAMTIL não são só 10 dias, 

Francisco Cardoso da Costa e Rodrigo Sousa Coutinho 
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