Acta da Assembleia Extraordinária do CAMTIL de 2003
Auditório da ESEC, Coimbra, 11 de Janeiro de 2003

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CAMTIL,
ASSOC DE CAMPOS DE FÉRIAS
AUDITÓRIO DA ESEC, COIMBRA
11 DE JANEIRO DE 2003

A Assembleia começou às 10:35 com a aprovação da Mesa da
Assembleia por unanimidade dos sócios presentes.
A Mesa é presidida por Marco Frazão, secretariada por Ana Schreck e
Ana Castelo, e pelo assistente espiritual, Pe. Nuno Tovar de Lemos.
Estavam presentes na Assembleia 46 membros votantes.

II – Aprovação da ordem de trabalhos
VOTAÇÃO: aprovada sem oposição

III – Informações
- horários da Assembleia

IV – Apresentação de propostas
Ponto da situação
a) Actividades do CAMTIL
•
•

campos anuais de Verão
Cegonhas

•

CIFA

•

Trolhas

•

Andarilhos

•

Tripa, Alface e Cabra
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•

Reshumos e La Movida

•

Gambozinos (apoiados pelo Camtil).

b) Sócios
c) Regras de entrada para novos sócios
d) Propostas concretas
- Proposta de Luís Xavier e Nuno Alvim;
- Proposta de Rodrigo Pereira e Miguel Diniz Vieira: Proposta Grande;
- Proposta de alteração da contagem das idades;
- Chamada de atenção para a questão de fundo: A situação actual dos novos
sócios; objectivos a que o CAMTIL se propõe com a entrada de novos sócios.
e) discussão sobre objectivo: cada participante deve fazer x campos

em y anos.
(votação desta equação de solução, entre 3 outras, por unanimidade)
intervenções (relativos ao objectivo)
- importância da continuidade da formação camtílica, que deve ser zelada para
consolidação (Ana Castelo);
- problema, por oposição, da falta de capacidade de resposta a todos os
associados, e da falta de abertura para fora (Manel Urbano);
- questão do ciclo camtílico: bons campos precisam de bons animadores, bons
animadores precisam de fazer campos, necessidade da continuidade da
formação camtílica (Xiu);
- proposta de fazer 1 campo por escalão (Teresa Cardoso);
- assunção da dificuldade actual de dar resposta a todos os associados,
necessário criar solução, sabendo que não é a situação ideal, (Marco Frazão,
Mariana Pupo);
- sugestão de aposta nos núcleos regionais (Manel Cardoso);
- proposta de aposta por idades – 11 aos 17 idade fulcral, poderiam começar a
animar mais cedo (Margarida Cabral)
- proposta de cada participante fazer 3 campos em 4 anos (Luís Cabral);
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- Contraproposta- pelo menos 1 campo, por aposta na variedade e não na
continuidade (Manel Cardoso), 1 campo em 11 anos sem problema (Marco
Frazão);
- proposta de fecho temporário das inscrições (Constança L.Pinto);
- proposta de extinção do escalão de mosquitos (Madalena Santos);
- proposta de 1 campo de 2 em 2 anos, esgotar os mosquitos actuais e
extinguir o escalão, tendo todavia o problema consequente de ter irmãos mais
novos nas quotas familiares que deixariam de fazer esses campos (Pe Nuno);
- introdução da questão do número de vagas por campo, propondo adicionar
mais 6 em cada (Chipo);
- fez-se o ponto da situação de propostas: proposta a) 2 campos em cada 3
anos; proposta b) 1 campo em cada 2 anos (em média)
Mais intervenções:
- 3 campos em cada 4 anos (Luís Cabral)
- basta fazer-se um campo (Quim Pê e Manel Cardoso)
- 1 campo em cada 11 anos (Marco Frazão)
- 1 campo em cada 1 campo (Nuno Valentim)
Quadro final de propostas:
a) 2 campos em cada 3 anos (66%) ---- 8 campos (700 sócios)
b) 1 campo em cada 2 anos (50%) ---- 6 campos (850 sócios)
c) 3 campos em cada 4 anos (75%) ---- 9 campos (600 sócios)
d) 1 campo em cada 11 anos (9%) ------ 1 campo (ilimitado)
e) 1 campo em cada 1 ano (100%) -----11 campos (450 sócios)

VOTAÇÃO: 76 sócios votantes presentes na sala,
Proposta a) 18 votos
Proposta b) 47 votos
Proposta c) 2 votos
Proposta d) 1 voto
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Proposta e) 0 votos
Abstenções: 5 votos
- Foi aprovada a proposta b). O objectivo do CAMTIL é proporcionar aos sócios
1 campo em cada 2 anos.
Nota: Não está referido na acta se este objectivo é em média ou a prazo.
Contudo, visto que a proposta original refere que é “em média” presumimos
que esse elemento se manteve inalterado até votação final. (ver

proposta

inicial pag. 3 em “intervenções-ponto da situação das propostas”)
(PAUSA PARA ALMOÇO)

V – Entrada de novos sócios em 2003
Entrada de novos sócios em 2003 (vectores)
1 – Actualização das quotas familiares com todos os membros da família;
2 – Sócios honorários – Fundadores,

Membros e Direcções de Campo

(directores, adjuntos, mamãs);
3 – Pessoas sem idade para fazer campos
(Na Assembleia de Novembro ficou decidido fechar sócios por completo;
rectificação para fundar a decisão!)
Propostas para abertura a sócios em 2003:
a) familiares dos sócios, mesmo sem idade para fazer campo, são sócios; e
sócios honorários;
b) filhos dos animadores (Quim Pê);
c) filhos de animadores do CAMTIL (com pelo menos 1 campo animado)
d) as fichas individuais ficam individuais (não passam a familiares), as fichas
familiares podem acrescentar novos membros.
e) alargar aos antigos animadores mas também a participantes antigos
(Mariana Pupo)
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f) se fecharmos, fechamos para todos, não há privilégios para os antigos.
(Manel Cardoso)
Junção de propostas/alteração de propostas:
a) segundo os seguintes pressupostos: só há quota familiar, podem inscreverse sempre os irmãos de sócios, filhos de antigos animadores pelo menos com 2
campos e Direcção do CAMTIL. Para 2003, as inscrições fecham excepto para
estes. Nos anos seguintes terá que ser avaliado pela comissão sempre
cumprindo as excepções acima indicadas. A comissão define o momento de
abertura e os critérios. (Mesa da Assembleia). Nota: a Xiu Costa e o Pedro
apresentaram propostas semelhantes.
b) um nº único e um cartão para cada sócio. (Rodrigo Pereira)
c) animadores não sócios podem sempre tornar-se sócios (Manuel Urbano)
d) podem inscrever-se para sócios: ex-animadores com pelo menos 2 campos
animados, membros dos núcleos e familiares com 18 anos em 2003 e queiram
ser sócios e sócios de antes de 2003. Podem ser sócios os sócios antigos que
requeiram a renovação (Luís Xavier e Vera Eiró)
e) quem em 2002 era sócio era, quem não era não é mais. Propõe que se
aceite só como sócios: pais e irmãos. (Manel Cardoso)
f) criação de um número de sócio sem cartão
g) não criar número de sócio, nem cartão
Nota:
-A proposta nº3 foi incluída na proposta da direcção.
-Foi alterada a proposta nº5: a partir de 2002 os filhos de animadores actuais
ou futuros têm direito a ser sócios.
- Quim Pê introduziu uma adenda à sua proposta incluindo na categoria de
“irmãos“os “meios-irmãos” e na categoria de “tios” os “enteados”.
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VOTAÇÃO:
1. abertura ou não para sócios antigos?
81 sócios votantes presentes na sala,
- Aprovado com 60 votos a favor, 7 votos contra e 14 abstenções
2. modelo de abertura a sócios antigos?
76 sócios votantes presentes na sala,
proposta a) 25 votos
proposta c): 20 votos
proposta d): 10 votos

2ª volta
Proposta a) 22 votos (sem prazo)
Proposta c) 35 votos (com prazo)
3. atribuição de nº de sócio?
68 sócios votantes presentes na sala,
Proposta b) 22 votos
Proposta f) 39 votos
Proposta g) 2 votos
Abstenção: 5 votos
Ficou definida que a próxima Assembleia Extraordinária será dia 8 de Março de
2003. A comissão será composta por 4 membros da Direcção que receberá
propostas de todos e que atempadamente enviará para a netcamtil.
A Mesa,

Ana Schreck
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