Acta da Assembleia-Geral do CAMTIL de 2002
Auditório da Escola Secundária José Falcão, Coimbra, 16 de Novembro de 2002

ASSEMBLEIA-GERAL DO CAMTIL,
ASSOC DE CAMPOS DE FÉRIAS
AUDITÓRIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ FALCÃO, COIMBRA
16 DE NOVEMBRO DE 2002
A Assembleia começou às 10:50 com a aprovação da Mesa da
Assembleia por maioria absoluta dos sócios presentes (63 votos a favor e
nenhum voto em branco ou abstenção). Foi também aprovada a ordem de
trabalhos (100 a favor e 6 abstenções).

III – Apresentação e discussão do relatório de actividades
de 2002
- para além da apresentação de todos os campos, juntou-se os “res-humos”,
campo com o objectivo de juntar animadores de vários movimentos que já
tinham animado uma vez. Também o “La Movida” se apresentou, viagem a
Xavier e a Loyola dos animadores de campos do CAMTIL do verão.
VOTAÇÃO: 106 sócios votantes presentes na sala,
- aprovado por unanimidade

IV – Relatório de Contas 2002 (ver anexo1)
- este ano registou-se um aumento no preço dos campos e mais gastos com as
carrinhas:
•

receitas: 2000 euros (camtilenas e t-shirts), aumento das quotas,
pagamentos de campos e IPJ. TOTAL: 13.000 Contos

•

despesas: 9.000 contos
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VOTAÇÃO: 90 sócios votantes presentes na sala,
- Aprovado com 60 votos a favor, 30 abstenções
(11.40)___________________________________________________
São feitos esclarecimentos relacionados com a convocação ou não da
Assembleia Extraordinária e da necessidade de a convocar.
(12.00)___________________________________________________
São chamadas à mesa da assembleia todos os directores, adjuntos, pais,
capelães e mamas.
(12.10)___________________________________________________
(Pausa para almoço até as 15.00)
(Reinicio dos trabalhos)
Propostas: (relativas à convocação de uma Assembleia Extraordinária)
1) realização de uma Assembleia Extraordinária:
VOTAÇÃO: 150 sócios votantes presentes na sala,
- Aprovado com 131 votos a favor, 17 abstenções e 2 votos
contra.
2) data da realização da Assembleia Extraordinária:
a) Fim de Fevereiro (porque os estudantes tem exames em Janeiro)
b) 1º fim-de-semana das férias de natal (porque e necessário tomar
decisões rapidamente)
c) Votação por correspondência, porque seria bastante mais prático.
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VOTAÇÃO: 150 sócios votantes presentes na sala,
- Aprovado a proposta a) sendo agendada a Assembleia para o
dia 11 de Janeiro.

V– Apresentação das propostas
1) alteração da data de 15 de Setembro de entrada nos campos para
31 Dezembro (com excepção para Camaleões que este ano ficam sem fazer
campo). (Bernardo Ferreira)
Vantagens: Tem como positivo haver uma maior variedade e diversidade nos
campos. Passariam a participar apenas pessoas nascidas no mesmo ano, em
que as proximidades seriam maiores.
Desvantagens: Como ponto negativo, está a maior distância ente animados
(quem faz anos depois de 15 de Setembro só faz campo com pessoas mais
novas ou da mesma idade).
intervenções:
- concorda com a proposta mas não faz comentários sobre o caso dos
Camaleões. (André Oliva)
- propõe apresentar e ser votado duas propostas diferentes. (Miguel Vieira)
- concorda com alteração se for alterada a idade de entrada dos mosquitos.
(Nuno Valentim)
- propõe votar-se. (Marco Frazão)
-propõe que a proposta do Nuno Valentim fique para a Assembleia
Extraordinária. (Manel Lima)
- a proposta ira alargar a entrada a sócios porque iriam passar a ficar mais
miúdos de fora. Baixando a idade ira tendencialmente haver mais sócios. Marco
contrapõe que com a proposta descem todas as idades, mosquitos entram mais
cedo mas Camaleões saem mais cedo. (Manel Urbano)
- o intervalo de diferença entre idades é sempre o mesmo, 4 anos. O problema
é que vamos ter pessoas de 7,8,9,10 anos no campo. (André Oliva)
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- propõe que a Mesa da Assembleia retire a proposta e deixa para a Assembleia
extraordinária. (Gil Campos)
VOTAÇÃO: 159 sócios votantes presentes na sala,
- foi aprovado que este tema todo transita para a Assembleia
Extraordinária (votos a favor: 109; votos contra: 46)
2) este ano extraordinariamente, ninguém se pode inscrever, mesmo
mosquitos apesar de ser ano impar. É uma medida que visa assegurar um
controlo sobre o crescimento do número de associados. Todos os que já estão
inscritos, mantém-se, mesmo os que não tenham ainda idade para fazer
campos. Não poderão entrar novos sócios através da quota familiar. (Pedro
Cunha)
VOTAÇÃO: 133 sócios votantes presentes na sala,
- a proposta foi aprovada com 12 votos a favor, 4 contra e 117
abstenções.
3) passar a existir nos campos de Camaleões, uma tarefa que se
prolongue ao longo do campo e para que tal seja exequível propõe
que estes campos passem a ter mais 2 dias. (André Oliva)
intervenções:
- a decisão de alteração da duração dos campos deveria ser entregue ao
director e não à assembleia. (Nuno Valentim)
- os 12 dias de campo vão obrigar a uma reestruturação do campo e também
poderá levar a que os elementos (participantes e animadores) se cansem
demasiado e cheguem ao final do campo esgotados (Gil Campos)
- A proposta de uma decisão passar para o director tem o entrave de a duração
do campo ter que já estar decidida em Março, quando se enviarem as cartas.
(André Oliva)
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- qual a possibilidade de os capelães já estarem definidos mais cedo para que
se pondere conjuntamente com o director definir o objectivo do campo mais
cedo para que também mais cedo se possa decidir a duração do campo. (Nuno
Valentim)
- As regras devem ser gerais: a duração dos campos deve estar determinada e
não estar sujeita ao objectivo da equipa de animação. (Tiago Duarte)
Nota: não está referida na acta original se se procedeu à votação desta
proposta, mas tendo em conta que este assunto se voltará a focar na
Assembleia de 8 de Março de 2003, presumimos que se votou o adiamento
desta questão para uma Assembleia Extraordinária.
4) redução da idade de Camaleões; existência de campos Joker; lista
de espera conjunta. (Nuno Alvim e Luís Xavier). Ver proposta em anexo2.
a) redução da idade de Camaleões para os 17 anos e passar a existir só um
campo e diminuir o número de caloiros.
- Razões desta proposta: não faz sentido os Camaleões fazerem 2
campos, está-se atrasar a “carreira de animador” e assegura uma maior
qualidade nos campos.
b) Existência de um campo Joker: com os recursos que seriam utilizados no
2º campo fazia-se um campo para o escalão que apresentasse um maior
número de pessoas em espera.
c) Passar a haver uma lista de espera para cada escalão e não por campo.
Nota: não vem referido na acta original o sentido da votação desta proposta.
(17.30)___________________________________________________
- Chegada do Pe. Vasco a Assembleia.
- Anúncio de que a Câmara Municipal de Coimbra emitiu a licença de
construção da nova garagem na quinta do loreto. Será necessário a realização
de um campo de trolhas para organizar a garagem.
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- Rodrigo Pereira diz que a sua proposta grande (em anexo3) será apresentada
no Netcamtil.
- Fim da apresentação de propostas.
- O André Oliva agradece aos Camaleões terem possibilitado ele estar presente
na Assembleia.
Terminaram os trabalhos da Assembleia as 17.53
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