
Acta da Assembleia-Geral do CAMTIL de 2007
Auditório do Colégio da Imaculada Conceição, Cernache, oito de Dezembro de 2007

ASSEMBLEIA-GERAL 

DO 

CAMTIL, ASSOCIAÇÃO DE CAMPOS DE FÉRIAS

AUDITÓRIO DO COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO, CERNACHE

OITO DE DEZEMBRO DE 2007

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

Assembleia  por  unanimidade.  A  Mesa  é  presidida  por  JOÃO  ALMEIDA 

HENRIQUES,  secretariada  por  CONSTANÇA  COIMBRA e  JOSÉ  MARIA 

AZEREDO.

Estavam presentes cerca de 110 sócios

I – Eleição da mesa da AG

VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 94 

- aprovada sem oposição

- O presidente de Mesa comunicou oralmente aos presentes os requisitos 

exigidos para a participação activa nesta Assembleia,  assim como as regras 

básicas de funcionamento da mesma.

- Sócio votante, membros maiores de 15 anos, feitos até ao final deste 

ano, ou seja,  Tremelgas (nascidos em 1991), Camaleões, Cegonhas, Trolhas, 

Animadores e Pais, com as quotas em dia.

pág. 1 de 12



VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 94 

- APROVADA SEM OPOSIÇÃO
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II – Aprovação & alterações à Ordem de Trabalhos

Ordem de Trabalhos constante da convocatória:

I. Proposta de Alteração à Ordem de Trabalhos

II. Eleição da mesa da AG

III. Apresentação e aprovação do Relatório de Actividades 2007

IV. Apresentação e Aprovação do Relatório de Contas 2007

V. Eleição da Direcção

VI. Abertura e Inscrição de novos sócios

A) Apresentação do estudo 2007/2008

B) Apresentação das propostas

C) Discussão e votação das propostas

VII. Apresentação do Plano de Actividades para 2008

VIII. Apresentação e Votação de Propostas

IX. Outros Assuntos

III – Apresentação e Aprovação do Relatório de Actividades 

2007

- Organigrama da Direcção Nacional, apresentado pelo João Villas-Boas, 

pela direcção nacional, pela Teresa Cardoso da direcção regional do Porto, pelo 

Ricardo Ferrão da direcção regional de Coimbra, e pelo Luís Mascarenhas da 

direcção regional de Lisboa.

Descreveram-se de forma genérica as funções distribuídas a cada uma, a 

qual se faz em detalhe na apresentação que se segue.
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Procedeu-se à apresentação do Powerpoint que se anexa (doc. 1)

- Festa de Natal do ALFACE, apresentada por Francisco Seabra Ferreira

- Festa de Carnaval do ALFACE, apresentada por Marta Assunção

-  Funcionamento  da  Direcção  Nacional  &  suas  reuniões,  apresentada 

pelo João Villas-Boas

- Peddy-Paper do ALFACE, apresentado por Zé Guilherme Saraiva Lima, 

com especial enfoque em bitaites de alguns participantes

- Rock ‘n CAMTIL, apresentado com recurso a meios audiovisuais e por 

Francisco Seabra Ferreira (que deixou duas ou três palavras),

- C.I.F.A., apresentado com recurso a meios audiovisuais e tecnologia de 

ponta lentinha, e por Luís Mascarenhas Lemos, director deste curso.

- FDS de entrega dos campos, apresentado por Luís Mascarenhas Lemos

-  Campo de Cegonhas, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

coloridos e pela partilha de Vasco Ramalho

-  Campo de Gambozinos  I,  apresentado com recurso a meios visuais 

sincronizados

- Campo de Mosquitos I, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

muito catitas e fofinhos, e pelo testemunho emocionado do director, Francisco 

Pimenta da Gama

-  Mi  São  Tomé,  apresentado  com recurso  a  meios  audiovisuais  com 

cheirinho a Kizomba, e pelo Duarte Pape e a Luísa Queiró

-  Campo de Melgas  I,  apresentado com recurso a meios audiovisuais 

sincronizados

- Campo de Tremelgas I, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

bastante pirosos e populoxox

-  Campo  de  Gambozinos  II,  apresentado  com  recurso  a  meios 

audiovisuais

- Campo de Aranhiços I, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

mesmo queridos e simplesmente fantásticos
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VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 95

- APROVADA SEM OPOSIÇÃO
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- Campo de Tremelgas II, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

democráticos, e pelas extremosas e discursantes palavras do director, Bernardo 

Cunha Ferreira

- Campo de Camaleões, apresentado com recurso a meios audiovisuais e 

pela  directora,  Teresa  Ramos,  que dirigiu  à  assembleia  uma mensagem de 

confiança e aposta na tradição camtílica, em todo o seu esplendor. Notou-se 

apoio espontâneo por parte dos camaleões presentes na plateia

(12:50) Procedeu-se a uma pausa nos trabalhos com a duração de dez minutos

Retomaram-se os trabalhos às 13:10

- Campo de Mosquitos II, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

caseirinhos,  e  pelo  director,  Luís  Mascarenhas  de  Lemos,  que  falou  das 

dificuldades sentidas durante o campo 

-  Campo  de  Gambozinos  III,  apresentado  com  recurso  a  meios 

audiovisuais festivos

-  Campo  de  Tremelgas  III,  apresentado  com  recurso  a  meios 

audiovisuais muito fotogénicos

-  Campo de Melgas II, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

melgados

- Campo de Aranhiços II, apresentado com recurso a meios audiovisuais 

algo descritivos e bem concebidos do ponto de vista técnico

-  Campo  de  Trolhas,  apresentado  com recurso  a  meios  audiovisuais 

demonstradores de grande trabalho e envolvimento físico no meio circundante.

- Reunião de Direcção Alargada, apresentado pelo João Villas-Boas, com 

especial referência para os assuntos que se discutem nesta reunião

Todos os meios audiovisuais referidos são juntos e anexados (doc. 2)
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VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes: 110 

- Quatro abstenções 
- 106 votos a favor
- APROVADO POR MAIORIA 
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IV – Apresentação e Aprovação do Relatório de Contas 2007

- O relatório de contas do exercício de 2007, apresentado pela Francisca 

Vieira, contém dados de Novembro de 2007.

- O relatório de contas foi apresentado com recurso a powerpoint que se 

anexa (doc. 3)

- Foi feita referência especial  ao apoio concedido pela Fundação Dom 

Pedro V. Este apoio foi descrito pela Luísa Arnaut

- Foi feito um comunicado pela direcção relativo à rubrica de despesas 

de animadores para o próximo ano

- O parecer do conselho fiscal é favorável à aprovação do relatório de 

contas de 2007

- O sócio Francisco Seabra Ferreira proferiu uma declaração de voto, em 

que pediu que fossem aclarados os investimentos efectuados pela direcção com 

os apoios concedidos por instituições terceiras, e em que chamou atenção para 

a aplicação  de boas práticas  de gestão e de transparência  na aplicação  do 

dinheiro que lhe é confiado.

-  A  direcção  pediu  a  palavra  para  aclarar  as  questões  suscitadas, 

nomeadamente o protocolo com a Fundação Dom Pedro V, e a consequente 

compra de material. Também foi aclarado o procedimento com o IPJ e o actual 

relacionamento com o Estado.
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VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 123

- APROVADA POR UNANIMIDADE
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V – Eleição da Direcção para o biénio 2008/2009

-  Foi  apresentado  o  organigrama  da  direcção  nacional  e  direcções 

regionais no exercício que agora termina

- Apenas foi apresentada uma única lista aos órgãos de direcção que 

aqui se discrimina:

Coordenador: João Villas-Boas

Secretário: Luís Mascarenhas de Lemos

Tesoureiro: Ricardo Ferrão

Vogal: José Maria de Azeredo

Vogal: Ana Luísa Arnaut

Vogal: José Maria Salinas

Suplente: João Bobone

Suplente: Joana Aguiar Santos

Assistente  Espiritual:  Pe.  Miguel  Almeida  sj  (nomeado  pela  Província  

Portuguesa da Companhia  de Jesus,  na pessoa do seu provincial  Pe.  Nuno  

Gonçalves sj)

Conselho Fiscal

- Apenas foi apresentada uma lista ao Conselho Fiscal composta por:

Teresa Cardoso

Francisco Pereira dos Santos
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VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 123

- APROVADA POR UNANIMIDADE
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Miguel Tavares

VI – Abertura e Inscrição de novos sócios

a) Apresentação do estudo 2007/2008

-  O  estudo,  anexo  a  esta  acta  (doc.  4),  foi  apresentado  pelo  Luís 

Mascarenhas de Lemos, em representação da direcção.

- Demonstrou-se perante a assembleia que as previsões apresentadas 

pela Direcção no ano de 2006 estiveram muito próximas do que se verificou, 

pelo que o método usado se revela válido e acertado.

- A mesa recordou à assembleia a decisão tomada pela assembleia geral 

extraordinária de 11 de Janeiro de 2003, que impõe como objectivo geral uma 

média, por sócio, de um campo, em dois anos. 

-  Concluiu-se  que  foi  cumprido,  no  ano  de  2007,  o  objectivo  de 

realização  de  campos.  E  ainda  que  o  desvio  ao  objectivo  assumido 

internamente pela direcção, de realização de campo ano sim ano não, é de 

oito.

(15:30) Procedeu-se a uma pausa nos trabalhos com a duração de uma hora, 

para almoço, devendo estes ser retomados às 16:30

(16:45) Retomaram-se os trabalhos

-  Continuou-se  a  apresentação  do  estudo  da  direcção,  pelo  Luís 

Mascarenhas Lemos, na parte relativa às previsões de 2008
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-  No  final  da  apresentação  a  comissão  foi  ovacionada  pelos  sócios 

presentes, de forma efusiva e entusiasmada

b) Apresentação das propostas

Proposta da Direcção relativamente à abertura a novos sócios

Proposta 1.:

- A direcção propõe que se abram 150 vagas para novos sócios

- Para o preenchimento destas vagas, contam-se todos os candidatos em 

idade de fazer campos ou de os vir a fazer.

- Esta abertura deverá observar uma proporção de 40% das vagas para 

a Grande Lisboa, e de 60% das vagas para o Resto do Mundo

- Dentro da percentagem atribuída ao Resto do Mundo, propõe-se que 

sejam assegurados plafonds de 35% a Coimbra, 20% ao Grande Porto, e 20% 

ao Resto do Mundo

-  Nesta  abertura  salvaguarda-se  qualquer  prejuízo,  na  selecção  de 

campos, que possam decorrer para os actuais sócios

Propostas relativas à orgânica dos campos

Proposta 2.: 

- Alteração da percentagem de caloiros nos Campos de Aranhiços de 1/3 

para 1/2.

Proposta 3.: 

Alteração da ordem de colocação dos Participantes nos Campos após a 

sua hierarquização segundo os critérios de selecção (logo não se altera  em 

nada os actuais critérios de selecção). 

(1) Propõe-se que os Caloiros passem a ser os primeiros a ser colocados 

e 
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(2) na ausência de caloiros de uma dada região A (Grande Lisboa ou 

Resto País) passam a entrar caloiros da outra região B (Resto País ou Grande 

Lisboa) e consequentemente corta-se o número correspondente de vagas em 

veteranos da região B (assegurando assim que o número de participantes se  

mantém fiel aos 43% destinados a GL e 57% destinados ao RP) e adiciona-se 

esse número de vagas em veteranos da região A. 

(3) Este regra só seria aplicado aquando da distribuição inicial (no dia da 

selecção de campos) dos participantes pelos campos permanecendo a aplicação 

do actual método durante o período de desistências.

c) Discussão e votação das propostas

-  Começou  por  se  votar  a  proposta  dois,  sobre  a  qual  não  houve 

interrogações ou pedidos de esclarecimento

- Seguiu-se a explicação e apresentação da proposta 3 assim como sua 

votação. Foram pedidos esclarecimentos quanto aos actuais procedimentos e às 

implicações desta proposta. A aprovação desta proposta implica para a direcção 

uma revisão dos critérios de selecção, inserindo esta deliberação.

-  Procedeu-se  à  apresentação  da  proposta  1  da  direcção,  relativa  à 

abertura a novos sócios.

- Foi levantada, por alguns sócios, a questão de eventuais abusos nesta 

abertura e foram dadas sugestões no sentido de a prevenir.  Houve lugar a 

intervenções de vários sócios, tanto no sentido de se prever por escrito estes 

abusos, e suas sanções, como no sentido de deixar à direcção liberdade para 

actuar  após  a  identificação  destes  eventuais  abusos.  Não  foi  apresentada 

qualquer proposta concreta para votação nesta assembleia.

-  Foi  questionada  a  direcção  sobre  as  razões  fundamentadoras  dos 

plafonds atribuídos  a  Coimbra,  Porto  e  Resto  do  País,  às  quais  a  direcção 

respondeu.

- Foi questionada a direcção sobre a actual lista de intenções de Lisboa, 

resultante da abertura de 2004, tendo havido sugestões sobre a forma de a 
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VOTAÇÃO Proposta 2: Sócios votantes presentes 107

- Oito abstenções
- 99 votos a favor
- APROVADA POR MAIORIA

VOTAÇÃO Proposta 1: Sócios votantes presentes 112

- 47 abstenções
- 65 votos a favor
- APROVADA POR MAIORIA

VOTAÇÃO Proposta 3: Sócios votantes presentes 103

- Quatro abstenções
- 97 votos a favor
- APROVADA POR MAIORIA
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liquidar,  nomeadamente  a  exigência  de  estas  voltarem  a  manifestar  a  sua 

intenção, caso em que se não o fizessem seriam excluídos da lista.

- A Manuel Urbano, levantou a preocupação do afunilamento geracional 

que se verifica no CAMTIL, com especial incidência no escalão de camaleões. A 

direcção respondeu, atendendo à escassa procura que se verifica neste escalão 

e às graves consequências que implica a inversão da actual pirâmide, de que 

hoje os escalões de melgas e tremelgas.

VII – Apresentação e Votação de Propostas

Pagamento de Quotas

- A direcção propõe que as quotas em falta, possam ser pagas até 31 de 

Dezembro (carimbo de correio) do ano a que se referem. O não pagamento 

desta, implicaria a imediata exclusão do sócio faltoso.

- Assume também a direcção o compromisso de avisar os sócios em falta

- Propõe-se assim que a redacção do n.º 2 do art.º 2.º dos Princípios 

Gerais  de Admissão a Campos tenha,  a partir  de 01 de Janeiro  de 2007 a 

seguinte redacção:
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VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 103

- 1 abstenção
- 102 votos a favor
- APROVADA POR MAIORIA

VOTAÇÃO: Sócios votantes presentes 108

- APROVADA POR UNANIMIDADE
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«  O não pagamento  da quota  até ao  dia  31 de Dezembro  (data  do 

carimbo do correio) do ano referente à quota equivale à exclusão como sócio  

do CAMTIL. Tal ocorrerá sem prejuízo da possibilidade de nova inscrição em 

qualquer  nova  abertura  a  novos  sócios,  sem que  contudo  constitua  factor  

favorável de selecção. »

VIII – Apresentação do Plano de Actividades para 2008

-  Apresentação  do  plano  de  formação  de  animadores,  pelo  Luís 

Mascarenhas de Lemos, o qual será posto em funcionamento no ano de 2008

- Apresentação do Sítio do Camtil

- É anexa a apresentação multimédia (doc. 5)

IX – Outros Assuntos

- A direcção deu conhecimento à assembleia de que está a iniciar-se uma 

reflexão e reavaliação da função, princípios e objectivos do Fundo Social  no 

CAMTIL, através de uma comissão que funcionará no curso do próximo ano. Foi 

pedido aos sócios que manifestassem e contribuíssem para esta reflexão.

- A direcção agradeceu de forma especial  à equipa da camtilena pelo 

trabalho desenvolvido e o resultado que se reflecte na actual camtilena
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X – Encerramento

O presidente da mesa da assembleia geral, depois de ter efectuado um 

resumo  e  síntese  do  trabalho  desenvolvido  por  esta  assembleia  ordinária, 

promoveu  um  final  efusivo  e  esfusiante  com  saltos  e  abraços,  aplausos  e 

arramsamsams e afins,  naquilo  que é a maior  manifestação  desta enorme 

associação que é a 

camtil
Os trabalhos foram encerrados às 20:15

Pelo Secretário

_____________________________

                                           José Maria de Azeredo
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