Acta da Assembleia-Geral do CAMTIL de 2004
Auditório da Escola Secundária José Falcão, Coimbra, 13 de Novembro de 2004

ASSEMBLEIA-GERAL DO CAMTIL,
ASSOC DE CAMPOS DE FÉRIAS
AUDITÓRIO DA ESCOLA SECUNDARIA JOSÉ FALCÃO, COIMBRA
13 DE NOVEMBRO DE 2004

A Assembleia começou às 10:30 com a aprovação da Mesa da
Assembleia por unanimidade. A Mesa é presidida por André Oliva, secretariada
por Leonor Botte, Zézinho Diniz Vieira, Bernardo Ferreira, Ana Scherck e João
Henriques (Direcção do CAMTIL) e Pe. Nuno Tovar de Lemos (Assistente
Espiritual).
Estão presentes na Assembleia 51 sócios votantes.
- 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

III – Informações
- informou-se da existência do livro “para educar melhor” cujo autor é o irmão
José Silva, que irá estar presente esta tarde.

IV – Relatório de Contas 2004
- apresentado por João Craveiro
- alguns sócios questionaram receitas como as provenientes do Camtilshop.
- foram dadas informações acerca da construção e conclusão da nova garagem
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VOTAÇÃO: aprovada sem oposição.
(11:45)

V – Relatório de Actividades de 2004
- Apresentado por participantes, animadores de cada escalão, com músicas e
aplausos. Foi também apresentados outros eventos como: Andarilhos,
COQSUCA, D.I.C.I.F.R.A., La Baguette e Camtilfest2004.
- Miguel Diniz Vieira propõe que a reunião de avaliação de campos com os
directores seja aproveitada para se pensar em questões do CAMTIL.

VI/VII

–

Apresentação

relativamente

ao

e

votação

funcionamento

dos

de

propostas

campos

e/ou

associação
Propostas
1) ter mais campos no verão (António Seabra Ferreira e Isabel Marques)
intervenções:
- é impossível ter mais campos no verão (André Oliva)
- Trolhas, andarilhos, cifas são actividades para pessoas que já não fazem
campos e para animadores. Estes tipo de actividades colmata uma série de
necessidades.
- a Mesa informa que: a realização de mais campos exigem 1) capelão; 2)
compatibilização com o calendário académico, que seja fora da época de
exames

pág. 2 de 7

Acta da Assembleia-Geral do CAMTIL de 2004
Auditório da Escola Secundária José Falcão, Coimbra, 13 de Novembro de 2004

VOTAÇÃO: 73sócios votantes presentes na sala,
- rejeitado com 73 votos.

2) Abertura ou não de novos sócios?
- Depois de apresentado o quadro enviado com a convocatória são
apresentadas propostas:
a) Não se abre inscrições a novos sócios.
b) abrir indiscriminadamente a todas as pessoas durante um mês, sendo
que o prazo de admissão não terá qualquer extensão.
c) abrir indiscriminadamente mas com um “tecto de segurança” que
evita uma enchente. O nº máximo seria de 500. Se ultrapassar este nº
procede-se a sorteio. Esta proposta seria apenas para o ano de 2005.
d) abertura de inscrições com um tecto de 300 vagas.
e) abertura a 150 novos sócios (que é mais ou menos o que entra de
caloiros por ano) podendo haver selecção do escalão de entrada (para
evitar que entrem só caloiros para 1 escalão) (Zézinho Diniz Vieira)
f) abertura de inscrições em 2005 com um tecto posteriormente
escolhido pela Direcção.
(13:30) Pausa para almoço
VOTAÇÃO:
80 sócios votantes presentes na sala,
a) 0 votos
b) 9 votos
c) 11 votos
d) 54 votos
e) 3 votos
f) 1 voto
Abstenção: 2 votos
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- Tendo obtido mais de 50% dos votos, considera-se a proposta d) de abrir a
novos sócios no ano de 2005 com um tecto de 300 sócios aprovada.

2.1) Modelo de sorteio
a) completamente aleatório
b) divididos 40% Lisboa 60% Resto do pais (onde se inclui 10% para
Coimbra e 10% para o Porto)
c) aleatório mas dividir por regiões e escalões
d) divisão por escalões (desde que não ultrapasse 60 mosquitos, 80
aranhiços, 160 Melgas, 160 Tremelgas e 40 Camaleões) e por regiões
(40% Lisboa 60% Resto do país).
VOTAÇÃO:
sócios votantes presentes na sala, 67
a) 3 votos
b) 52 votos
c) 3 votos
d) 8 votos
Abstenções: 1 voto
- foi aprovada a proposta b) ou seja em caso de sorteio terá que compreender
a divisão por região: 40% Lisboa, 60% Resto do país (10% Porto e 10%
Coimbra).
2.2 O que acontece às candidaturas não aceites/excedentes?
a) serão ignoradas numa próxima abertura
b) terão prioridade numa próxima abertura formando uma lista de
espera
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c) é dada prioridade numa parte ás pessoas em lista de espera e noutra
a novas candidaturas.
VOTAÇÃO:
sócios votantes presentes na sala, 67
a) 1 voto
b) 43 votos
c) 14 votos
Abstenção: 9 votos
- É aprovada a proposta b) ou seja as candidaturas não aceites/excedentes
terão prioridade numa próxima abertura formando uma lista de espera.
2.3) Que tipo de inscrições entram a sorteio?
a) todas (independentemente da idade)
b) retiram-se elementos de famílias que não têm idade para fazer
campos (dos 0 aos 8 anos e acima dos 17 anos)
c) retiram-se só elementos das famílias acima dos 17 anos
d) retiram-se só elementos das famílias acima dos 17 anos. Aceitam-se
elementos com mais de 17 anos desde que com ligação ao CAMTIL
(mínimo de 2 campos).
VOTAÇÃO: sócios votantes presentes na sala, 57
Propostas:
a) 30 votos
b) 4 voto
c) 1 voto
d) 6 votos
Abstenção: 16 votos
- É aprovada a proposta a) ou seja entram a sorteio todas as inscrições
(independentemente da idade).
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3) Mudança de percentagens de caloiros de Mosquitos e Camaleões.
50% de caloiros em mosquitos
VOTAÇÃO: sócios votantes presentes na sala, 67
A favor: 52 votos
Contra: 0 votos
Abstenções: 1 voto
- Fica alterado para 50% em mosquitos
1/6 de caloiros em Camaleões
VOTAÇÃO: sócios votantes presentes na sala, 67
A favor: 37 votos
Contra: 0 votos
Abstenções: 11 votos
- Fica alterado para 1/6 de caloiros em Camaleões

VIII – Plano de Actividades 2005
- realização de 10 campos no verão e 2/3 de Gambozinos
- realização de Cegonhas, CIFA. Andarilhos e Trolhas dependem de propostas
feitas à Direcção).
- O plano de actividades foi aprovado sem oposição.

IX – Outros Assuntos
- apresentação dos novos membros da Direcção do CAMTIL: Raquel Veiga, Inês
Gil, João Villas-Boas, Margarida Cardoso e Zé Mª Azeredo.
- Núcleos: o Alface anuncia que estará novamente activo durante o próximo
ano e apresentará em breve o seu plano de actividades.
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- São Tomé: Manel Urbano explica a história do CAMTIL em São Tomé (em
1992 foi realizado o 1º projecto com o apoio dos Leigos, em 1993 voltou a irse para lá tal como em 1996). Este verão a Manel Urbano esteve em São
Tomé e foi-lhe pedido pelos Leigos para que voltássemos lá para renovar a
formação. Neste momento realizam-se campos com o apoio dos Leigos,
seguindo os moldes do CAMTIL recebidos nas formações de 1992 e dos anos
seguintes.
Por fim, foi projectado um filme gravado no verão de 2004, em São Tomé.
Encerramento dos trabalhos da Assembleia-Geral de 2006

A secretária,

Ana Scherck
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