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Caro Presidente da Mesa da Assembleia do CAMTIL - Associação de Campos de Férias 

(“CAMTIL”), 

Cara Direção do CAMTIL, 

Caros Sócios da melhor Associação do Mundo e arredores, ou seja, do CAMTIL, 

 

Considerando que: 

A. O CAMTIL pretende “promover uma igualdade de oportunidades, através da proporção 

43% Lisboa vs. 57% RM”; 

B. Estas proporções foram definidas numa assembleia de que só o José Maria Azeredo se 

lembra, sob proposta de uma Direcção que integrava o André Oliva e a Ana Castelo, porque 

na altura havia muitos sócios a não conseguirem fazer campo e outros tantos candidatos a 

sócios; 

C. É um objectivo do CAMTIL “controlar e garantir diversidade regional”; 

D. Quer Cerqueira quer não, a grande maioria do universo do CAMTIL vê hoje como um 

horizonte a alcançar uma distribuição equitativa ideal dos sócios pelas regiões de 19% para 

Porto (“P”), Coimbra (“C”) e Resto do Mundo (“RM”); 

E. Esta visão da regionalidade do CAMTIL foi determinantemente influenciada pelas 

sucessivas apresentações de Estudos de Sócios por parte da Direcção, que, ao não se 

comprometer com metas diferentes (e optando por manter a esta ideia até à Assembleia 

do ano passado), validou implícita e explicitamente aquelas metas; 

F. É assumido como importante “equilibrar a vontade de um CAMTIL aberto com a proposta 

de um CAMTIL familiar”; 

Venho apresentar uma proposta de distribuição regional do estudo de novos sócios do CAMTIL. 

 

1. Tem vindo a ser notório que a percentagem de sócios de Coimbra tem vindo a descer, 

encontrando-se nos 14,9% do total de sócios em 2019. 

2. A Direcção estima que esta percentagem desça para 13,5% no final de 2019 e depois suba 

ligeirissimamente no final de 2020, para 13,7%. 

3. O motivo desta descida prende-se com o sorteio final do Sorteio de novos sócios. 

4. Este consiste, após terem sido sorteadas as vagas correspondentes a cada região, num 

sorteio de 25 vagas adicionais pelas três regiões “mais pequenas” - P, C e RM. 

5. O resultado deste sorteio tem-se mostrado pouco simpático para a região mais pequena 

destas três, como já foi referido nos pontos 1 e 2. 
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6. Este motivo deve-se a dois factores. 

7. O primeiro é que, ao criar o referido sorteio final, as distribuições regionais de 19% para P, 

C e RM são desvirtuadas, pois, embora se mantenha que 43% dos novos sócios entrem para 

Lisboa garantidamente, apenas entram garantidamente 13%, e não 19%, para cada uma 

das zonas “mais pequenas”; 

8. Os restantes 17% (i.e., 25 vagas de novos sócios) são distribuídos aleatoriamente por estas 

3 regiões. 

9. Isto faz com que exista uma destabilização nas percentagens de distribuição regional 

aprovadas em Assembleia, criando sempre irregularidade e imprevisibilidade nos números 

tidos e apresentados ano após ano, como se pode verificar pelos gráficos de barras 

apresentados no estudo de novos sócios deste ano. 

10. Esta irregularidade poderia ser minorada, se as famílias de P, C e RM em sorteio final 

estivessem em mesmo número, o que não acontece. 

11. Tomando o exemplo de 2019, sucede que o P teve o dobro das famílias candidatas (101) de 

C (51) ao Sorteio de novos sócios do ano passado... 

12. ...E o RM teve quase o triplo (141). 

13. Estas contas ainda se evidenciam mais, quando retiramos as 20 vagas sorteadas para cada 

região antes do sorteio final: 

14. O P passa a ter quase 3 vezes mais famílias candidatas (81) que C (31); 

15. Enquanto que o RM passa a ter 4 vezes mais (121). 

16. Considerando estes dados, chegamos à conclusão que, em 2019, a probabilidade de ser 

seleccionada no sorteio final uma família do P foi de 35%, de C 13% e do RM de 52%. 

17. Isto significa que, em cada 10 vagas, 5 deverão ir sempre para o RM, 3 a 4 para o P e 1 a 2 

para C. 

18. É, por isso, fácil de notar a desvantagem que uma família de C tem relativamente a outra 

do P ou do RM. 

19. Considerando que estamos a falar de probabilidades, não deixa de surpreender que os 

resultados do sorteio final de 2019 tenham sido de 8 vagas para o P, 18 para o RM e 0 (!) 

para C. 

20. Também não deixa de surpreender que a prática deste tipo de sorteio final venha 

destabilizar as distribuições regionais, que se encontram, no dia de hoje, em 20,1% para o 

P, 14,9% para C e 21,2% para o RM, 

21. E não atribuir vagas em números iguais irá sempre destabilizar a distribuição regional de 

19% para cada zona, e que continua em cada ano (incluindo este) a ser apontada como 

ideal no estudo de novos sócios. 

22. Porém, esta situação nada tem a ver com decisões da Direção ou da Assembleia, mas sim 

com o número de famílias candidatas em cada região, que varia de ano para ano, tornando 
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ainda maior a instabilidade nas distribuições regionais, que variam também de ano para 

ano. 

23. Assim sendo, nenhuma região (fora Lisboa) está a salvo, já que basta que num ano exista 

algum “trabalho de angariação” numa destas regiões, e estas contas podem mudar 

completamente 

24. Esta forma de distribuição de novos sócios põe em causa a diversidade de que o CAMTIL 

tanto se orgulha. 

25. Sem esta diversidade regional, também o trabalho dos núcleos pode ser posto em causa, 

pois sem sócios distribuídos em cada região, não há animadores... nem animados! 

26. Também o próprio trabalho da Direção pode ser comprometido (ou levar ao aumento de 

custos da sua actividade), já que a secretaria e a garagem do CAMTIL se encontram em 

Coimbra.  

27. E mesmo com toda a informatização que se pretende instalar, será sempre necessário ter 

gente para gerir estas duas pastas. 

28. Finalmente, note-se que o argumento “entram menos famílias de Coimbra porque há 

poucas famílias candidatas em Coimbra” não é mais do que uma profecia auto-realizável; 

ou seja, o facto de haver um núcleo mais pequeno em Coimbra provoca um efeito 

agregador em torno desse núcleo também mais pequeno.  

29. Os novos candidatos chegam sobretudo a partir de uma experiência que é partilhada por 

quem já pertence, por quem faz campo: assim, quanto menos sócios numa região, menos 

candidatos nessa mesma região (o que se torna fácil de compreender olhando em 

retrospectiva para a evolução de sócios e candidatos em Lisboa). 

 

Face a estes dados, venho propor que este ano seja corrigida a forma de funcionamento deste 

sorteio. Proponho assim que, de forma a tentar corrigir mais rapidamente a discrepância nas 

percentagens regionais, a distribuição de número de novos sócios no sorteio deste ano seja de: 

• 65 para Lisboa,  

• 25 para o P,  

• 35 para C,  

• 15 e para o RM, 

• E 10 sócios escolhidos no sorteio final. 

 

Uma melancia muita gorda vinda de Londres para todos vocês, 

Gustavo Rochette 


