
Acta da Assembleia-Geral do CAMTIL de 2001
Auditório da Escola Secundária José Falcão, Coimbra, 17 de Novembro de 2001

ASSEMBLEIA-GERAL DO CAMTIL, 
ASSOC DE CAMPOS DE FÉRIAS

AUDITÓRIO DA ESCOLA SECUNDARIA JOSE FALCÃO, COIMBRA
17 DE NOVEMBRO DE 2001

A  Assembleia  começou  às  11:00  com  a  aprovação  da  Mesa  da 

Assembleia por maioria absoluta dos sócios presentes. 

A  Mesa é  presidida  por  André  Oliva,  secretariada  por  Pi  Cunha,  Ana 

Margarida Craveiro, Mariana Pupo, Joana Cortez e pelo Assistente Espiritual, Pe. 

Carlos Azevedo Mendes. Estavam presentes na Assembleia 218 pessoas, das 

quais apenas 95 com direito a voto.

II – Aprovação da ordem de trabalhos

VOTAÇÃO: aprovada sem oposição

III – Relatório de Contas 2001

- Apresentado pelo Pi Cunha (ver anexo I)

- O parecer do Conselho Fiscal foi favorável ao relatório

- Os únicos campos que apresentaram saldo positivo foram os de Mosquitos I e 

Aranhiços I. 

-  Este  ano  o  CAMTIL  terá  despesas  adicionais  porque  vai  ser  necessário 

construir uma garagem na Quinta do Loreto para guardar todo o material

VOTAÇÃO: 95 sócios votantes presentes na sala

- Aprovado por unanimidade 
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IV– Relatório de Actividades de 2001

- Apresentado por participantes, animadores de cada escalão, com músicas e 

aplausos. Foi também apresentado o campo de “tremaleões” criado por um 

conjunto de tremelgas e camaleões que não tiveram vaga nos campos. 

VOTAÇÃO: 95 sócios votantes presentes na sala, 

- Aprovado por unanimidade

V – Apresentação de propostas relativas ao funcionamento 

da associação e dos campos  

- a Direcção propõe que se excluam os 8 anos do escalão etário dos mosquitos 

(evitando que haja sócios que fiquem 3 anos sem fazer  campos) e que as 

inscrições passem a efectuar-se apenas em anos pares, para todos os sócios, 

(tentando  desta  forma  minimizar  o  numero  de  inscrições  não  aceites  por 

excesso).

-  O CAMTIL não tem condições  para efectuar  um 3º campo de mosquitos, 

sabendo  que  seria  a  opção  ideal.  Não  há  capelães  e  mesmo  ao  nível  de 

animadores é pouco viável. Vai ser formada uma  Comissão de análise deste 

problema que se debruçará sobre o assunto durante o próximo ano, no caso da 

solução hoje votada não parecer suficientemente correcta para ser definitiva. 

Deste  grupo  farão  parte  entre  outros:  Quim  Cardoso  da  Costa  e  o  Nuno 

Valentim.  Pretendem-se juntar a Xiu,  Miguel  Vieira,  Rodrigo  Pereira  e  Tiago 

Lopes Pinto.

propostas apresentadas

a) excluir os 8 anos do escalão etário dos mosquitos (evitando que haja 

sócios  que  fiquem  3  anos  sem  fazer  campos)  e  que  as  inscrições 

passem a  efectuar-se  apenas  em anos  pares,  para  todos  os  sócios, 
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(tentando desta forma minimizar o numero de inscrições não aceites por 

excesso). (Direcção do CAMTIL)

b) retirar  o  escalão  dos  18  anos  de  Camaleões  e  fazer  3  campos  de 

mosquitos. (Gil Campos)

c) não fazer qualquer tipo de alteração aos actuais números de campos e 

idades,  enquanto  não haver  um estudo efectuado  em profundidade. 

(Rodrigo Pereira)

d) não se aceitar  inscrições  em anos impares e não tocar  nos escalões 

etários. (Teresa Nora)

e)  retirar  os  10  anos  de  mosquitos  e  fazer  descer  todos  os  outros 

escalões,  mantendo  as  inscrições  aceites  apenas  nos  anos  pares. 

(Miguel Diniz Vieira)

f) deixar as idades como estão e fazer apenas um campo de camaleões e 

3 de mosquitos. (Tiago Duarte)

g) 3 campos de mosquitos e 1 de Camaleões como hipótese, para 2002 

(Xiu)

intervenções: 

- A mudança de escalões etários não é solução e dificulta o andamento dos 

campos. E necessário reflectir seriamente acerca disto (Pi Cunha). 

VI –Votação das propostas

VOTAÇÃO: 126 sócios votantes presentes na sala, 

Proposta a) 92 votos

Proposta b) 27 votos

Abstenções: 7 votos 

Nota: na acta original não se identifica a proposta a) e b), pelo que presumimos 

que serão as 2 primeiras propostas apresentadas por ordem cronológica (da 

Direcção do CAMTIL e do Gil Campos). 
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VII  –  Apresentação  das  listas  candidatas  aos  corpos 

gerentes do CAMTIL

• Assistente Espiritual: Pe. Carlos Azevedo Mendes

• Coordenadora: Ana Margarida Craveiro

• Secretária: Margarida Mesquita

• Tesoureiro: José Diniz Vieira

• Vogais: André oliva, Marco Frazão, Mariana Pupo

• Conselho Fiscal: Pi Cunha, Ana Maria Rodrigues, Francisca Carneiro

• Colaboradores: Pe. Vasco Pinto Magalhães, Leonor Sacadura Botte, Zé 

Sacadura Botte, Nuno Valentim, Ana Castelo, Ana Reis, Filipe Almeida e 

Sousa,  António  Seabra Ferreira,  Filipe  Costa  Lima,  Manel  Lima, Maria 

Bravo, Bernardo Ferreira, André Cunha, João Henriques.

VIIa) Novos preços do CAMTIL

• T-shirts: 5 euros

• SweatShirts: 10 euros

• Camtilenas: 7,5 euros

• Campo de mosquitos: 60 euros

• Outros: 65 euros

• Quotas: 15 euros (individual) e 25 euros (familiar)

VOTAÇÃO: 126 sócios votantes presentes na sala, 

- Aprovado por unanimidade 

 VIII – Eleição dos novos corpos gerentes

VOTAÇÃO: 126 sócios votantes presentes na sala, 
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- Aprovado por unanimidade 

 IX – Plano de actividades de 2002

- 1 campo de trolhas, 1 campo de cegonhas, 2 campos de mosquitos, 2 campos 

de  aranhiços,  2  campos  de  melgas,  2  campos  de  tremelgas,  2  campos  de 

camaleões. Mantém-se o actual apoio aos Gambozinos.

X – Outros assuntos

propostas:

a) voto de louvor à direcção

b) voto  de  louvor  ao  Rodrigo  Pereira,  como  responsável  pela  página  da 

Internet do CAMTIL

Deu-se por encerrada esta assembleia as 17h15minutos 

A Mesa, 

Ana Margarida Craveiro

Pedro António Cunha 

André Oliva
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