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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 2015 DO CAMTIL - 

ASSOCIAÇÃO DE CAMPOS FÉRIAS 
AUDITÓRIO DO CAIC, CERNACHE 

21 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Preside à Mesa da Assembleia o sócio Miguel da Câmara Pestana Lemos Caldas 

Pedrosa Machado, adjuvado pelo sócio Paulo Cunha Matos (Vice-Presidente) e 

secretariado pelo sócio Manuel Pestana Machado (1º secretário) e a sócia Francisca 

Biscaia (2ª secretária, autora desta ata) 

A Assembleia começou às 10H32 

 

Ordem de Trabalhos: 
 
I – Eleição da Mesa da Assembleia Geral 

 
II – Proposta de Alteração à ordem de trabalhos 

III – Discussão e votação da ata da assembleia geral 2014 

IV – Discussão e votação das propostas relativas a donativos à Companhia de Jesus 

V – Apresentação e votação dos Estatutos revistos 

VI – Apresentação e votação do Relatório de atividades e Contas de 2015 

VIII - Eleição Conselho Fiscal para biénio 2015/2017 

IX - Apresentação do orçamento e plano de atividade do Camtil para 2016 

X - Apresentação das propostas relativas a novos sócios 

XI – Apresentação e votação e outras propostas  

XII – Outros Assuntos 

XIII – Conclusão da Assembleia 
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A Mesa da Assembleia Geral foi aprovada por unanimidade 

XIV – Lista de Anexos à Ata 
 
 

I - Eleição da Mesa da Assembleia Geral 

Presidente: Miguel da Câmara Machado 

Vice-Presidente: Paulo Cunha Matos 

Secretários: Francisca Biscaia e Manuel Pestana Machado 

 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:136 

Sócios a favor:136 

Votos contra:0 

Abstenções:0 

 

 

 

II – Proposta de alteração à ordem de trabalhos 

III - Discussão e votação da Ata da Assembleia Geral de 2014 

IV - Discussão e votação donativos à Companhia de Jesus 

V - Apresentação e votação dos estatutos revistos 

VI - Apresentação e votação do Relatório de atividades e contas em 2015 

VII -Eleição do Conselho Fiscal 2015/2017 

VIII - Apresentação do orçamento e plano de atividades do camtil para 2016 

IX -Apresentação das propostas relativas a novos sócios 

X - Apresentação e votação de outras propostas 

XI - Outros Assuntos 



 Assembleia-Geral 2015 do CAMTIL 
20 de novembro de 2015 

 

3 
 

A alteração da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade 

A ata da assembleia geral 2014 foi aprovada 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:138 

Sócios a favor:138 

Votos contra:0 

Abstenções:0 

 

 

III - Discussão e votação da ata da assembleia geral 2014 

São sugeridas pequenas alterações formais e pequenas gralhas.  

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:140 

Sócios a favor:88 

Votos contra:0 

Abstenções:52 

 

 

IV - Discussão e votação das propostas relativas a 

donativos à Companhia de Jesus 

Primeiro ponto de discussão proposta da assembleia: Queremos apoiar 

monetariamente a Companhia de Jesus?  
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O Camtil vai apoiar monetariamente a Companhia de Jesus 

A proposta de apoiar a Companhia de Jesus com dinheiro orçamentado foi aprovada 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:145 

Sócios a favor:138 

Votos contra:0 

Abstenções:7 

 

 

Apresentação 2 propostas (ver anexo 3 e 4) 

Proposta Diogo Conceição (DC), enquadra o dinheiro doado à Companhia no relatório 

de contas. 

Proposta de Luís Mascarenhas (LM) cai e apresenta uma nova, igual à da Direção, sem 

consagrar somente o saldo positivo. (Ver anexo proposta LM, doar 2000€. Avaliar de 2 

em 2 anos, incluindo no orçamento), proposta da Direção não contemplava fins, usava 

tanto quanto necessário, não tinha um compromisso de ajudar a Companhia. 

Proposta Nuno Valentim (NV), doar 1000€ (valor fixo mínimo dentro do orçamento) 

com uma doação máxima de 2000€ em anos de superavit. 

Apenas fica para votação a proposta do DC, as outras por considerarem dinheiro de 

reserva que, não deve ser utilizado, caem. 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:144 

Sócios a favor:116 

Votos contra:1 

Abstenções:27 
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Estatutos revistos aprovados por unanimidade 

 

V - Apresentação e votação dos Estatutos revistos 

 

Os Estatutos, publicados no Diário da República, têm como objetivo reconhecer o 

Camtil perante a sociedade dentro dos termos legais. (ver ata estatutos –anexo2) 

Agradecimento por parte da direção ao António Fontes pela revisão, Miguel da Câmara 

Machado e José Maria Azeredo. Proposta de um voto de louvor. 

Votação dos estatutos globalmente 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:146 

Sócios a favor:146 

Votos contra:0 

Abstenções:0 

 

Encerramento de trabalhos para pausa de almoço às 14h10. 

Retoma de trabalhos após pausa de almoço pelas 15h14. Com 145 sócios presentes 

VI - Apresentação e votação do Relatório de Atividades e 

Contas de 2015 

Apresentação de todos os campos. Diretores salientam que o método de convite deve 

ser feito de modo a criar um ambiente de campo. Os campos de inverno sentiram uma 

necessidade de apoio maior por parte da direção e o CIFA deve ser realizado em locais 

menos urbanos. 
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O relatório de atividades foi aprovado 

TDC apresenta o plano de atividades e alterações de membros na direção. Aplauso a 

todos os membros que vão sair. Os únicos propostos que ficaram por realizar foram o 

caderno pedagógico, a mudança completa na base de dados e o conga. 

Núcleos, ALFACE, TRIPA e CABRA apresentam o ano anterior com plano de atividades e 

equipa. 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:150 

Sócios a favor:149 

Votos contra:0 

Abstenções:1 

 

Relatório de contas apresentado pela Maria Diniz Vieira (MDV). Gastos a referenciar 

são com secretaria por ter mudado de sede, mas não se comprou móvel pensado 

inicialmente, custo mais reduzido apenas 150€. Introdução de novas rubricas no 

orçamento, locais de campo, núcleos para a construção e relação com direção. 

Donativo de 2000€ para a Companhia de Jesus. Custos dos estatutos menor do que se 

esperava. 

Os valores dos campos não são revistos há algum tempo, mas pensa-se em aumentar. 

Continua a tentativa de minorar os gastos com estragos de carrinhas e via verde, pois 

ainda ultrapassam largamente o valor orçamentado. 

Houve várias dúvidas de sócios no modo como evitar gastos.  
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O relatório de contas foi aprovado 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:150 

Sócios a favor:147 

Votos contra:0 

Abstenções:3 

 

 

(alteração na ordem de trabalhos, eleição do conselho fiscal passou para depois do 

orçamento e plano de atividades para 2016) 

 

VII - Apresentação do orçamento e plano de atividades do 

Camtil para 2016 

Planos mantém-se semelhantes ao do ano anterior, 10 campos de verão e 3 de 

inverno, com o propósito de cumprir o que não foi possível fazer em 2015, como o 

conga. TDC informa que no próximo ano após a Assembleia há encontro nacional. Os 

três movimentos, CAMTIL, Gambozinos e Campinácios continuam o trabalho conjunto, 

partilha de locais de campo para uma maior rotatividade. 

Questiona-se a existência de atividades para animadores no final do verão. 

Marta Belo explica o objetivo do conga, bem como o funcionamento. Informa que 

como material posterior haverá resumos e uma revista. 

Vários sócios questionam a aprovação do orçamento, uma vez que alguns valores são 

muito vagos. Orçamento tem que ser alterado para incorporar a doação previamente 

votada para a Companhia de Jesus. Valores dos campos que eventualmente se têm 

que alterar fica ao encargue da direção, por confiança pela parte dos sócios e gestão 

de prioridades. Afirma-se que a incompatibilidade entre o orçamento disponibilizado 

anteriormente e o que é efetivo não correspondem por haver novos elementos a 
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O orçamento para 2016 foi aprovado 

Foi eleito um novo conselho fiscal 

introduzir aceites apenas mais recentemente. Submete-se a votação uma generalidade 

com valores espectáveis que podem sofrer desvios. 

O conselho Fiscal dá um parecer positivo. Deliberam que os gastos extraordinários vão 

ser em benefício dos sócios. Relativamente a um défice crónico de gastos 

extraordinários de 1000€ pedem para que a direção tenha tempo para perceber se são 

elementos que faz sentido deixar de ser extraordinários e passarem a definitivos, 

apresentados como gastos com exercícios espirituais e assembleia. 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:139 

Sócios a favor:70 

Votos contra:4 

Abstenções:65 

 

 

VIII - Eleição Conselho Fiscal para biénio 2015/2017 

Apresentação da lista candidata ao conselho fiscal (anexo 6) e submissão a votação 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:139 

Sócios a favor:106 

Votos contra:0 

Abstenções:33 

 

Pausa para lanche e recomeço de trabalhos pelas 18h50. 
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A proposta dos campos joker foi aprovada por unanimidade 

A proposta dos campos joker foi aprovada por unanimidade 

 

Bernardo Cerqueira (BC) apresenta o estudo de sócios (ver anexo). Todas as 

problemáticas e casos específicos de sócios para cumprirem o objetivo de 

proporcionar pelo menos dois campos em cada quatro anos. 

Propõem-se que os campos joker sejam em melgas e tremelgas. 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:135 

Sócios a favor:135 

Votos contra:0 

Abstenções:0 

 

 

 

IX - Apresentação das propostas relativas a novos sócios 

A Direção, através do Bernardo Cerqueira (BC), apresentou os dados relativos aos 

sócios, em idade de fazer campos de férias. Foi votada a proposta da Direção de 

atribuir campos extra no período do Verão (“joker”) às idades de “Melgas” (13 e 14 

anos) e “Tremelgas” (15 e 16 anos) a proposta foi votada por unanimidade.  

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:135 

Sócios a favor:135 

Votos contra:0 

Abstenções:0 
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A proposta foi aprovada 

A proposta foi aprovada 

 

O sócio BC, ainda em nome da Direção, apresentou a proposta da Direção, relativa à 

abertura de novos em 2016 (ver estudo de sócios 2015) A votação da proposta foi 

dividida em duas partes 

1ª Votação 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:139 

Sócios a favor:138 

Votos contra:0 

Abstenções:1 

 

 

 

 

2ª Votação  

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:141 

Sócios a favor:115 

Votos contra: 2 

Abstenções: 24 
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IX - Apresentação e votação e outras propostas 

Apresentação de proposta pela Xiu Belo (XB) e João Inácio (JI), já previamente 

apresentada e não votada, para que pessoas ligadas ao Camtil, animadores, antigos 

animadores ou membros de direção, o critério para deixar de ser sócio não seja apenas 

não pagar a quota de um ano. Beneficiar as pessoas que já fizeram parte da 

associação. Proposta de majoração e não entrada direta, aumentando o número de 

probabilidades. Apelam ao facto de ser uma família que recebe, suportada por carta 

do Pe. Vasco Pinto Magalhães (em anexo). 

Proposta de LM, duas propostas diferentes base na anterior de majorar ou não 

pessoas com ligação, mas alargando o conceito, para introduzir pessoas que de alguma 

forma contribuíram para o Camtil, apresentação de exemplos. É necessário estabelecer 

os critérios de ligação e serviço. 

Passagem da decisão para a direção com o intuito de esta expressar a vontade do 

Camtil. 

Votação de possibilidade de majorar antigos membros da direção e ex-animadores 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:122 

Sócios a favor:42 

Votos contra:27 

Abstenções:53 

 

Votação para majorar pessoas ligadas ao Camtil 
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Foram aprovadas as propostas, por critérios a serem definido, de se majorar antigos 

membros da Direção e antigos animadores e de se majorar pessoas ligadas ao CAMTIL 

VOTAÇÃO: 

Sócios votantes:130 

Sócios a favor:15 

Votos contra:50 

Abstenções:65 

 
 

 

 
O Presidente da Mesa salienta que em próxima Assembleia Ordinária este ponto terá de ser no 
início da ordem de trabalhos por não haver tempo suficiente para deliberar corretamente no 
final da Assembleia 
 

X – Outros assuntos 

São propostos vários votos de louvor. À organização da Assembleia, por unanimidade, 

dado que os documentos forma disponibilizados previamente com o devido tempo. A 

todos os membros da direção. 

Agradecesse ao CAIC que ofereceu a casa para a discussão do dia e permitiu que toda a 

dinâmica fosse possível. 

Foi importante a apresentação reduzida dos campos, pois com uma assembleia de um 

dia tem que se saber estabelecer prioridades. 

 

XI – Conclusão da Assembleia 

O Presidente dá por encerrada a Assembleia Geral às 20h24. 

 

O Presidente da Mesa, 
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______________________ 

(Miguel da Câmara Machado) 

 

O Vice-Presidente da Mesa 

_______________________ 

(Paulo Cunha Matos) 

A secretária, 

 

______________________ 

(Francisca Biscaia) 

 

O secretário, 

 

______________________ 

(Manuel da Câmara Machado) 
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XII – Lista de Anexos à Ata 

Seguem em anexo a esta ata os seguintes anexos, com a indicação da página desta ata 

em que o dito é referido: 

 

Anexo 1 – Ata Oficial da Assembleia (para efeitos legais) 

Anexo 2 – Ata Camtil Estatutos Notária  

Anexo 3 e 4 – Propostas Donativos à Companhia 

Anexo 5 – Lista Candidata Mesa 

Anexo 6 – Lista Conselho Fiscal 

Anexo 7 – Propostas Entrada Antigos Animadores 

 

 


