Acta da Assembleia-Geral do CAMTIL de 2006
Auditório do CAIC, Coimbra, 8 de Dezembro de 2006

ASSEMBLEIA-GERAL DO CAMTIL,
ASSOC DE CAMPOS DE FÉRIAS
AUDITÓRIO DO CAIC, CERNACHE, COIMBRA
8 DE DEZEMBRO DE 2006
A Assembleia começou às 11:00 com a aprovação da Mesa da
Assembleia por maioria absoluta dos sócios presentes.
Presidiu à Mesa, Francisco Cunha Ferreira, secretariado por Matilde
Líbano Monteiro e a acta redigida por José Maria Azeredo.
- O presidente de mesa comunicou oralmente aos presentes os requisitos
exigidos para a participação activa nesta assembleia

II – Aprovação da ordem de trabalhos
VOTAÇÃO: aprovada sem oposição
(11:15)_________________________________________________

III – Relatório de Actividades 2005/2006
- Apresentado em projecção powerpoint, anexado a esta acta;
- Aditou-se o projecto NATA organizado em Fevereiro de 2006 pelo Nuno Alvim;
- Aditou-se o campo de mosquitos I de 22 a 29 de Julho;
- Uma avaria técnica obrigou à interrupção da projecção entre as 11:45 e as
12:00;
(12:20) Coffee Break de dez minutos
(12:45) Reinício dos trabalhos
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- Aditou-se o campo de Gambozinos II tendo sido apresentado pela Joana
Simões dos Reis;
- Aditou-se a passagem de testemunho no A.L.F.A.C.E., tendo sido apresentado
pelo Luís Mascarenhas Lemos;
(13:15)_________________________________________________
VOTAÇÃO: 125 sócios votantes presentes na sala,
- Aprovado por unanimidade
- Apresentação da Secção de Material, pela Raquel Veiga
(13:20)_________________________________________________

IV – Relatório de Contas 2006
- Apresentado pela Francisca Vieira
- O parecer do Conselho Fiscal foi favorável ao relatório
VOTAÇÃO: 125 sócios votantes presentes na sala,
- Aprovado por unanimidade e com louvor à direcção financeira
(Francisca Vieira)
(13:30)_________________________________________________

V – Abertura a Inscrições de Novos Sócios
a) apresentação do estudo, pelo Luís Mascarenhas Lemos em
representação da direcção do CAMTIL
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- O estudo apresentado – disponível para consulta geral no sítio da
assembleia em http//:www.encamtil.no.sapo.pt desde um de
Dezembro de 2006 – é anexado a esta acta (anexo1)
- Durante a apresentação foram sendo esclarecidas dúvidas pontuais
- Foram feitos apontamentos quanto à atribuição de campos joker
para o ano de 2007, tendo sido remetidos para sede própria (plano
de actividades 2007)
(14:25)_________________________________________________
(14:30) Interrupção dos trabalhos para almoço, com reinício marcado para as
15:30.
(15:38) Início da sessão da tarde.

V – Abertura a Inscrições de Novos Sócios (continuação)
b) apresentação e discussão de propostas
1. Abertura de novas inscrições
(17:45) VOTAÇÃO: 132 sócios votantes presentes na sala,
Aprovado com 105 votos a favor; 13 votos contra e 14 abstenções ;
2. Percentagem a atribuir ao Resto do Mundo e Grande Lisboa
a) RM 60%, GL 40% (direcção CAMTIL)
b) RM 70%, GL 30% (Margarida Cabral)
c) RM 100%, GL 0% (Nuno Alvim)
d) RM 80%, GL 20% (Teresa Cabral)
e) RM 90%, GL 10% (Gustavo)
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VOTAÇÃO: 119 sócios votantes presentes na sala,
a) – 63 votos
b) –22 votos
c) – 22 votos
d) – Retirada da discussão às 20:10
e) –2 votos
Abstenções: 10 votos
- Foi aprovada a seguinte percentagem: 40% -Lisboa, 60%- “Resto do
Mundo” (proposta a).
3. Número de vagas a abrir para novas inscrições
a) Abertura a 200 novos sócios (direcção do CAMTIL)
b) Indexar as intenções do Resto do Mundo à percentagem a aprovar (Luís
Xavier)
c) Abertura a 100 sócios (Margarida Cabral)
d) Abertura a 50 sócios em 2007 e 50 em 2008 (Margarida Cabral)
VOTAÇÃO: 120 sócios votantes presentes na sala,
a) Aprovada em conjunto com a proposta 2. a).
b) Retirado da votação
c) Remete-se para a votação das propostas 2. b). e e)
d) Retirado da votação
(18:10) Suspensão dos trabalhos para a Missa
(19:50) Retomar dos trabalhos
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V – Abertura a Inscrições de Novos Sócios (continuação da
discussão de propostas)
- A direcção reformulou a sua proposta introduzindo um tecto máximo ao
número de sócios a admitir, e uma percentagem mínima de 60% para o resto
do mundo
- O Nuno Alvim, alterou a sua proposta inicial, mantendo uma abertura
exclusiva a inscrições do resto do mundo, utilizando até ao limite as 200 vagas
que a direcção aponta como compatíveis com a situação actual
- A Teresa retirou a sua proposta
(20:50)_________________________________________________

VI – Plano de Actividades 2007
- Apresentado pela Leonor S. Botte, em projecção powerpoint, anexado a esta
acta
- Foram apresentados os novos elementos da direcção, presentes no local
- Introdução do tema do ano: PARA FORA, AQUI E AGORA (ovacionado em
bloco por todos os presentes na sala)
- Foi feita a apresentação pública da nova direcção do ALFACE
- Foi ovacionado o anúncio por todos os presentes
- O plano de actividades foi aprovado sem oposição às 21:15
(21:20) Encerramento dos trabalhos da Assembleia-Geral de 2006
O Presidente

O Secretário
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