Acta da Assembleia Extraordinária do CAMTIL de 2003
Auditório da Escola Secundaria José Falcão, Coimbra, 8 de Março de 2003

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CAMTIL,
ASSOC DE CAMPOS DE FÉRIAS
AUDITÓRIO DA ESCOLA SECUNDARIA JOSÉ FALCÃO, COIMBRA
8 DE MARÇO DE 2003
A Assembleia começou às 10:20 com a aprovação da Mesa da
Assembleia por unanimidade e aprovação da ordem de trabalhos (48 votos
a favor e 2 abstenções).

- apresentação de acetato com o ponto da situação do decidido nas 2
últimas assembleias. Explicação pela Ana Castelo do problema actual (nº
de sócios) e da solução que passa por só abrir quando o objectivo do
CAMTIL (1 campo/2 anos).
OBJECTIVO -conseguir garantir a cada sócio 1 campo em cada 2 anos. Não há
previsão do tempo que demora a atingi-lo.
Propostas de medidas a tomar na fase A:
a) não alterar os critérios de selecção, o nº de participantes e nº de
participantes do fundo social. Suspender o campo de mosquitos. Realizar
apenas 1 campo de Camaleões por ano com prioridade a quem nunca fez
campo de Camaleões. Fazer-se assim: 3 campos de aranhiços, 3 campos de
melgas, 3 campos de Tremelgas. Com estas medidas a comissão prevê que se
atinja o objectivo em 2004 e não em 2006. (Comissão)
Intervenções:
- não estamos acabar com os mosquitos, mas sim numa fase de emergência, a
suspendê-los, durante 2 ou 3 anos. Significa apenas e só começaram a vida
camtilica mais tarde. (Pe. Nuno)
- é injusto que seja o escalão etário mais forte a prevalecer. Propõe o aumento
do nº de participantes nos campos de 42 para 48 o que leva a um aumento de
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60 vagas por ano. Propõe também suspender o fundo social, garantindo assim
mais 40 vagas por ano. Ambas as medidas são apenas temporárias.
Propõe por último que Camaleões tenha apenas 1 campo e a existência de um
10º campo Joker (para a faixa etária com mais inscrições).
- passar de 42 para 48 participantes, ter mosquitos apenas com 10 anos e
realização de 1 só campo de mosquitos (Amêndoa).
- é melhor terminar os campos mais cedo do que inicia-los mais tarde. (Zézé
Cardoso Costa).
- é importante decidir que idades são prioritárias no CAMTIL. (Xiu)
-

intervenção

de

Luís

Mascarenhas

com

um

texto

da

sua

autoria

“Extraordinário...só se for o fim dos mosquitos!!!” (ver anexo1)
- acabar com o fundo social é delicado, porque estamos numa fase de crise e
pode parecer um aproveitamento ou alguma perda de valores. (Bernardo
Ferreira).
- propõe que se assuma o compromisso de se manter os 3 campos, mas fazemse mais 2 de mosquitos, ou seja 12 campos por ano. (Manel Cardoso)
- A Direcção parte sempre do pressuposto de que só é possível fazer 10 campos
por ano. Mal seja possível fazer mais claro que essa será uma solução. (Marco
Frazão).
- É contra o aumento de 42 para 48 participantes. Poderá trazer problemas. (Pi
Cunha)
- Não há pressa para atingir objectivos. Porquê tomar medidas tão radicais? A
sua proposta consiste em manter tudo como está, mas introduzindo um campo
Joker, mosquitos ser 9/10 anos e fazer-se apenas um campo de camaleões.
(Cenoura)
- As opções foram tomadas para atingir os objectivos o mais rapidamente
possível. A questão é que se fizermos isto mais devagar haverá sócios que não
cumprem esse objectivo no “seu tempo”. (Ana Castelo)
- Estamos a falar em acabar um escalão, não em suspende-lo (Joana Só)
- leitura de uma carta da Mariana Fazenda, Mamã de mosquitos. (ver anexo2)
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- ajuste de idades dos escalões, mas não eliminar escalões: Mosquitos-10/11
anos; Aranhiços-12/13 anos; Melgas-14/15 anos; Tremelgas-16/17 anos;
Camaleões-18 anos. (Manel Urbano)
- aumentar o nº de participantes para 48 apenas em Camaleões. Não se deve
discutir agora o fundo social (André Cunha).
- Marco Frazão propõe que se façam propostas sectoriais tendo em contas os

seguintes pressupostos:
•

10 campos/ano

•

Entrar em vigor no verão 2003

E segundo as várias variáveis:
•

Fundo social: sim ou não?

•

Nº de participantes por campo: 42?48?

•

Definição dos escalões do CAMTIL?

•

Quantos campos por escalão?

•

Temporário ou definitivo? (para cada um dos pontos anteriores)

(PAUSA PARA ALMOÇO)
Quadro-geral de propostas
A -Comissão
B –Amêndoa e Miguel
C –Rodrigo Pereira
D-Luís Xavier e Cenoura

E –Manel Urbano
F –Ana Bessa e Zé Braga
G –Zézé
H –Maria Bravo

VOTAÇÃO:
72 sócios votantes presentes na sala,
1. Fundo Social: sim ou não?
a) Manter o fundo social (A,E,G)
b) Suspender o fundo social (C,F)
c) Só dois lugares por campo (Z)
Votação:
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1ª volta
a) 55 votos
b) 11 votos
c) 2 votos
Abstenções 4 votos

2ªvolta
a) 54 votos
b) 13 votos
- Foi aprovada a manutenção do Fundo Social.
2. Nº participantes por campo:
a) votar escalão por escalão
b) não votar escalão por escalão
b1) Manter 42 por campo (A)
b2) Aumentar para 48 (permanente) (C,F)
b3) 42 em todos excepto em camaleões (48) (C,E)
b4) Aumentar para 48 (este ano à experiência) (G)
Votação entre a) e b):
a) 27 votos
b) 37 votos
- Foi aprovado que o nº de participantes se decide independentemente do
escalão.
Votação em b)

1ª volta
b1) 10 votos
b2) 9 votos
b3) 33 votos
b4) 13 votos
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2ªvolta
b3) 40 votos
b4) 27 votos
- Foi aprovado que os campos do CAMTIL terão 42 participantes, excepto
Camaleões que terá 48 participantes.
3. Idades para as quais há campos?
a) Dos 11 aos 18 (A)
b) Dos 10 aos 18(provisório) (A,F,B)
c) Anulada! (C)
d) Dos 9 aos 17 (D,G,D,C,H)
e) Dos 10-18 (E)
Votação:

1ª volta
a) 10 votos
b) 24 votos
d) 40votos

2ªvolta
b) 29 votos
d) 47 votos
- Foi aprovado que as idades dos escalões do CAMTIL é dos 9 aos 17 anos.
4. Quantos campos há em cada escalão?
a) 3 aranhiços ,3 melgas, 3 tremelgas ,1 camaleões (A)
b) 1 mosquitos, 2 aranhiços, 2 melgas, 2 tremelgas, 1 camaleões, 2 joker
(B,H)
c) 2 mosquitos, 2 aranhiços, 2 melgas, 1 camaleões, 1 joker (C,D,E,F,G)
Votação:
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1ª volta
a) 0 votos
b) 56 votos
c) 14 votos
abstenções: 5 votos

2ª volta
b) 58 votos
c) 13 votos
abstenções: 5 votos
- Ficou aprovado que o CAMTIL terá o seguinte número de campos por escalão:
1 mosquitos, 2 aranhiços, 2 melgas, 2 tremelgas, 1 camaleões, 2 joker.

Outros assuntos
Propostas:
1) passagem da data de 15 de Setembro para 31 de Dezembro
(Bernardo Ferreira)
VOTAÇÃO: 60 sócios votantes presentes na sala
- Aprovada com 54 votos a favor ,2 contra ,e 4 abstenções

2) Lista de espera conjunta (Nuno Alvim e Luís Xavier) (Ver anexo2
Assembleia 2002)
Direcção explica: neste momento é impossível praticá-la. Propõe que estejam
presentes na selecção e que depois façam selecção e lista de espera paralela.
Aceitam e propõem passar a proposta directa para a direcção visto que é um
questão meramente técnica. BOA!
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3) Duração do campo de Camaleões de 10 para 12 dias (André Oliva)
Direcção propõe: caso o director do campo tenha um projecto viável deve
propô-lo à direcção que decidirá mediante disponibilidade do capelão, local,
data.
VOTAÇÃO: 63 sócios votantes presentes na sala
- Aprovada com 53 a favor, 7 abstenções, 3 contra.
4) Aumento da quota anual para preço único de 30 euros
VOTAÇÃO: 63 sócios votantes presentes na sala
- Aprovado com 28 a favor, 22 abstenções, 4 contra
5) Preço dos Campos
Preço actual dos campos: mosquitos 70€, restantes 75€
Propostas:
a) 80 mosquitos, 85 restantes
b) 85 mosquitos, 90 restantes
c) Manter preços
Votação:

1ª volta
a)32 votos
b)16 votos
c)2 votos
abstenções :11 votos

2ª volta
a)33 votos
b)17 votos
abstenções: 6
6) Sobre a lista de animadores e respectivas disponibilidades:
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•

Zé de Braga: Criar uma “ferramenta” que ajude cada director a saber
quais os animadores que nessa data, estão disponíveis. Como fazer? Na
página do CAMTIL? Internet…

•

Rodrigo Pereira: pede encarecidamente que se comece a tratar da
passagem da pasta relativa à página da Internet.

•

Pi Cunha: (em relação ao comentário anterior) que não seja mais um
encargo para a secretaria.

•

Bernardo Ferreira: propõe que haja um responsável por reunir toda a
informação relativa à disponibilidade dos animadores e que a organize e
divulgue.

•

Graça: alerta para o perigo de por estas disponibilidades na página
porque também é visitada por participantes. O melhor seria deixar lá o
contacto dos directores e os animadores enviar-lhe-iam a disponibilidade
directamente.

SOLUÇÃO: Rodrigo Pereira e Zé de Braga ficaram de estudar o caso e ver a
melhor maneira de por em prática.
Outras intervenções:
•

Caso uma família tenha muitos filhos com vaga e apresente problema no
pagamento de todos os campos, há possibilidade de criar um “desconto”
ou facilitar o seu pagamento de algum modo.

•

Xiu: decidiu-se que toda a família se faz sócia. Mas atenção que no caso
de cegonhas não! Um casal que faz cegonhas não pode, cor causa disso,
fazer-se sócio e por a família toda…

(19:20h) Fim da assembleia ________________________________________
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