
O que é um sócio agregado? 

Os sócios agregados são todos aqueles que tenham entre 7 e 17 anos e participam nas 

actividades dos Gambozinos.  

E um sócio efectivo? 

Para seres sócio efectivo terás de ter mais de dezoito anos e já ter participado em actividades 

dos Gambozinos. Os sócios efectivos têm direito a votar na Assembleia Geral dos Gambozinos 

e assim participar no crescimento continuo desta associação que nos é tão querida.  

Como posso ser sócio dos Gambozinos? 

Para seres sócio terás de te inscrever através do link. Todas as inscrições serão submetidas a 

um sorteio e apenas parte dessas pessoas terá a grande sorte de entrar! 

Se eu ainda não sou sócio e o meu irmão Pedro já é, tenho alguma prioridade? 

Para seres sócio é sempre necessário inscreveres-te através do formulário de inscrição. No 

entanto, os Gambozinos valorizam muito o ideal da família! Assim, se o teu irmão Pedro que 

tem 13 anos já é sócio, então (se e só se te inscreveres) entrarás automaticamente, sem 

necessidade de sorteio.  

Qual o valor das quotas? 

O valor da quota anual de sócio é de 15€. No entanto, como já explicámos, os Gambozinos são 

uma Associação de famílias e assim foram criados os seguintes “packs” de quotas para as 

famílias, de modo a que o valor máximo destas seja de 40€.  

 _ 1 filho: 15 € 

 _ 2 filhos: 30 € 

 _ 3 filhos: 40 € 

 _ 4 filhos: 40 € 

 _ 5 filhos: 40 € 

 

Quando sei se fui selecionado?  

As inscrições irão acontecer durante todo o mês de Novembro. No início de Janeiro de 2020 

irás receber uma carta em tua casa, caso tenhas sido um dos grandes sortudos a entrar como 

sócio. Se não tiveste tanta sorte, receberás um e-mail a informar que não entraste…  

Deverás realizar o pagamento das quotas no prazo estabelecido na carta, caso contrário, serás 

penalizado no sorteio para as actividades ao longo do ano (Grupos, Campos, Mini-Campos,… ) 

 

Já estou há vários anos a tentar entrar, mas nunca consigo… o que posso fazer?  

Com muita pena nossa, os Gambozinos não têm capacidade de acolher todos aqueles que 

queiram fazer parte desta associação que nos é tão querida… No entanto, a boa notícia é que 

se já estás há vários anos consecutivos a inscrever-te como sócio agregado a probabilidade de 

entrares é sempre exponencialmente maior pois o teu nome irá aparecer várias vezes repetido 

no sorteio. Isto é: 

 _ Primeira inscrição: nome aparece 1 vez no sorteio 



 _ Segunda inscrição consecutiva: nome aparece 2²=4 vezes no sorteio 

 _ Terceira inscrição consecutiva: nome aparece 3³=27 vezes no sorteio 

 _Quarta inscrição consecutiva: nome aparece 44= 256 vezes no sorteio 

 

Desta forma, é muito difícil que não entres à terceira ou quarta tentativa. Por isso… não 

desanimes! 

 

Posso ir às actividades dos Gambozinos se não for sócio? 

Apenas os sócios dos Gambozinos têm o direito e a sorte de poderem participar nas nossas 

actividades ao longo do ano. Desta forma, conseguimos responder às necessidades de cada 

sócio oferecendo-lhes o direito de participação em pelo menos duas actividades, em que se 

tenham inscrito…  


