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Editorial
Finalmente Companheiros!
Após quinze meses de “quarentena forçada”, estamos de volta!
Claro que não foi propriamente uma quarentena nem foi forçada… Foi sim uma decisão deste
Conselho de Redação devido às dificuldades que se adivinhavam por via de um vírus de seu nome
SARS-COV2, mais conhecido por COVID-19 (nome que resulta das palavras “Corona”, “Vírus”
e “Doença” e do ano em que surgiu (2019).
Um vírus que nos apanhou desprevenidos e o que inicialmente pensámos ser uma doença
passageira transformou-se numa pandemia de nível mundial, que nos afetou a todos, de uma
forma ou de outra.
Muitas regras nos foram impostas e muitas dificuldades se nos depararam! Tantas que em
março de 2020 tornou-se necessário criar o chamado GIR – Grupo de Intervenção Rápida, um
grupo de trabalho com vista à resolução rápida dos obstáculos que semanalmente foram impostos ao Clube Estrela, especificamente no que respeitava ao seu funcionamento e às regras de segurança a instituir. Um grupo formado pelos membros do Conselho Superior e Discilinar e para
o qual tive a honra de ser convidada.
Foram muitas horas, muitos e diferentes pontos de vista, mas considero que todas as decisões
ali tomadas foram ao encontro da segurança do Clube Estrela e dos seus utentes.
Nessa altura não sabíamos que 1 ano depois a situação se mantém e não temos ainda certeza
do futuro que nos espera.
Para trás ficou um ano de vida em suspenso e em solidão… Sem a família, os amigos, os companheiros, os abraços, os risos, as brincadeiras…
Daí trazermos agora alguns artigos, que ficaram por editar, numa forma de recordar alegrias
passadas no nosso Clube Estrela.
Trazemos também o ponto de vista dos órgãos do Clube que, apesar das dificuldades, se mantiveram ativos durante todo este tempo, no sentido de manter o Parque de Campismo apto ao
regresso de todos os utentes ao nosso Clube Estrela.
Companheiros, até lá cumpram as regras do (des)confinamento. Fiquem em casa e não corram riscos.
Não tenham pressa de voltar a ser felizes! O Estrela está lá e espera por nós!
Virgínia Costa
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VISÕES DA PANDEMIA
O CONSELHO SUPERIOR E DISCIPLINAR
Já todos sabemos que 2020 foi um ano absurdamente atípico. Também o Clube Estrela
teve desafios com que teve de lidar desde o início da pandemia. Desde logo, e na impossibilidade de haver reuniões em Assembleia Geral, o Conselho Superior e Disciplinar acabou
por assumir um papel de grande importância no desenrolar dos acontecimentos. Por essa
mesma razão achamos importante dar a visão de cada um dos intervenientes durante tudo
o que aconteceu na maioria deste ano de 2020. Assim, começamos com uma visão dada pela
Direção, a quem coube a árdua tarefa de gerir o Clube nestas circunstâncias, e seguimos com
uma perspetiva dos acontecimentos dada pela Mesa da Assembleia Geral, uma abordagem
diferente dada por parte do Conselho Fiscal, e ainda como uma das nossas conselheiras sentiu todo este período. Esperamos que, com estes breves textos, se consiga passar o estado
de alma em que vivemos e a importância de ter todos os órgãos solidariamente a trabalhar
em prol do Clube Estrela.

A DIREÇÃO
Caros Companheiros,
Tendo em conta a situação do país, o Conselho Superior e Disciplinar reuniu no dia 13 de
março e, com a situação de agravamento do pico da pandemia, criou um Grupo de Intervenção Rápida, para atuar de imediato perante as diversas situações.
Como é do conhecimento de todos, no dia 15 de março, e em cumprimento das diretrizes
Nacionais e Autárquicas, tivemos de encerrar o nosso Parque. A Vereadora da CMM deslocou-se ao Parque, para resolução de questões com quatro utentes que alegavam não ter
para onde ir. Esses associados permaneceram então no Parque durante o período em que o
mesmo esteve encerrado. Perante esta realidade, e de forma a cumprir aquelas que eram as
diretrizes governamentais, foram estabelecidas regras, como horários fixos de abertura do
portão, sendo estas decisões aceites por todos.
Durante o tempo em que esteve encerrado, o Parque funcionou com os trabalhadores de
campo a tempo inteiro e com as trabalhadoras da receção em LAY OFF, beneficiando o CCE
das devidas ajudas estatais.
Com o aliviar das medidas e com o período de confinamento terminado, reabrimos o Parque em junho, adotando todos os meios de higiene e segurança, com regras baseadas na
legislação e nas diretrizes da DGS. O Conselho Superior e Disciplinar esteve sempre atento
à situação, reunindo com a frequência exigida e posterior publicação no site do Clube das
orientações a ter em consideração no interior do Parque de Campismo.
Infelizmente, há a lamentar um incêndio que ocorreu na cozinha da Sala de Convívio (com
origem num frigorífico aí existente), a 16 de setembro. Pela rapidez e perspicácia do nosso
funcionário Tavares, o fogo não atingiu maiores proporções, tendo sido prontamente apagado com a sua intervenção e a dos Bombeiros Voluntários de Mafra.
As atuais circunstâncias (e sucessivas alterações das normativas gerais) exigem perma-

nente atenção por parte dos nossos Órgãos Sociais e, assim sendo, continuamos a adaptar a
legislação entretanto saída ao funcionamento do nosso Clube e Parque.
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Esta jornada que o Mundo vive não tem nada de fácil, é exigido que cada um de nós se
adapte a este «novo viver» que o vírus impôs. Todos esperamos a chegada de melhores
dias mas, enquanto os mesmos não surgirem, teremos de viver cada dia o melhor possível.
É esse, seguramente, o objetivo de cada ser humano, com consciência que a nossa vitória
será mais rápida se todos contribuirmos e cumprirmos a com nossa parte. E porque a época festiva se aproxima (e a alegria não pode ser esquecida), aproveitamos desde já para
desejar um Feliz e Santo Natal a todos os sócios e famílias, funcionários e amigos. Que
2021 nos traga saúde, paz e, neste ano tão particular, coragem para continuar esta luta,
sempre com esperança do tão ansiado e saudoso abraço. Esperemos que esteja para breve,
companheiros!

A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Estamos a chegar ao fim de um ano que seguramente a humanidade não irá esquecer.
E, como não podia deixar de ser, também o Clube Estrela teve de ultrapassar todas as provações que a pandemia de COVID-19 nos trouxe. Foi muito oportunamente que, na última
revisão dos nossos estatutos, criámos este novo órgão que é o Conselho Superior e Disciplinar. A sua existência garantiu-nos, com a representatividade possível e na impossibilidade
de reunirmos em assembleias gerais, termos uma gestão do Clube que permitiu dar todo o
apoio necessário à Direção para o acompanhamento destes tempos difíceis.
O desgaste tem sido muito, com muitas reuniões e decisões, muitas das quais nada consensuais. Reunimos inúmeras vezes em condições tudo menos ideais e por várias horas para
conseguirmos chegar a decisões que, algumas vezes, não tiveram consequência por mais de
vinte e quatro horas, atendendo às alterações constantes introduzidas pelo governo. Não
obstante, e apesar de termos um grupo bastante heterogéneo, a verdade é que todos, em
conjunto, nos adaptámos às circunstâncias de termos de reunir muito frequentemente e à
distância uns dos outros.
Cremos ser fácil de entender que foi muito difícil lidar com a necessidade de encerramento do Parque de Campismo, tratar de processos disciplinares, marcar a Assembleia Geral
em falta no único momento que foi possível e com a rapidez necessária, manter os sócios
informados através da nossa página na internet e ainda, e pela primeira vez, lidar com a necessidade de um orçamento retificativo atendendo à acentuada quebra de receitas a que o
que o Clube está sujeito.
Sendo certo que ainda não chegámos ao fim desta provação, também é certo que continuamos a garantir que o nosso Clube se mantém o mais são possível no meio de toda esta
adversidade. E mantém-nos agora a esperança de que o mais breve possível, possamos todos voltar a reunir-nos, seja em Assembleia geral, seja em qualquer outro evento, para que
nos possamos saudar com o companheirismo que tem mantido este clube vivo e forte.
Resta agradecer a todos os sócios a paciência que têm tido nestes tempos conturbados e
esperar que todos se mantenham em segurança até que melhores dias cheguem. E, nessa
altura, como nunca antes o fizemos, deveremos pôr em prática aquilo que o refrão do nosso
hino nos deve sempre fazer lembrar: “somos campistas do Clube Estrela, a vida amamos,
queremos vivê-la! “.
Para finalizar, resta-nos agradecer a todos os membros do Conselho Superior e Disciplinar por todo o empenho que tiveram ao longo de todos estes meses e que, seguramente,
continuará a ser necessário ainda nos próximos tempos. Um bem-haja e boas festas para
todos!
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O CONSELHO FISCAL
Companheiros:
Depois de tudo o que já foi dito nos mais diversos fóruns e pelo que todos passámos e
estamos a passar, começam a faltar palavras para descrever este período de provação nas
nossas vidas que teve início em março e quem saberá como e quando findará.
Mas como descreve-lo melhor do que ao jeito de um conto infantil vindo até a propósito da
época que se aproxima:
“ E quando no Reino prosperava o crescimento económico, os artesãos não tinham mãos a
medir a produzir os seus melhores produtos para vender noutros reinos, vinham de longe, de
muito longe caravanas de curiosos para visitar as belezas do Reino, provar as suas iguarias,
fazer passeios pelas ruas estreitas sentadas em carroças pequenas puxadas a cavalo a que
chamavam tuck tuck, visitar os locais mais inóspitos tal a curiosidade, assistir a festas e teatros ao ar livre e a beber cerveja e hidromel a rodos, eis senão quando a bruxa Malvada vinda
dos lados do Oriente, lançou sobre o Reino uma praga diabólica, invisível, sem cheiro e de
efeitos retardados onde todos ficaram proibidos de se aproximar, fazer festas, casamentos,
batizados, convívios, abraçar, beijar, fazer fogos de campo, fazer grandes e belas almoçaradas, bailes, em suma, tudo o que proporcionasse contacto humano.
Foi uma desgraça no Reino, os artesãos tiveram de fechar portas, surgiu a pobreza e a
fome e foi como se pairasse sobre o Reino uma nuvem negra de desgraça.
Os habitantes do Reino foram obrigados a ficar em casa confinados à espera de melhores
dias, até que muito tempo depois e já sem esperança de voltarem à sua alegre e prospera
vida, viram entrar pelas portas da cidade um grupo de cavaleiros vindos de longe, montados
em reluzentes cavalos brancos anunciando trazer uma poção que curaria a praga da maldita
bruxa.
Querem saber o fim da história?
Terão de aguardar pacientemente…

A CONSELHEIRA FERNANDA FERRÃO
O propósito deste texto é manifestar-me sobre a minha experiência como Conselheira do
Conselho Superior e Disciplinar do Clube Estrela, neste período conturbado, que a tornou
diferente da que alguma vez teria previsto.
Sempre entendi que deveria desempenhar esta função, não a título individual, mas como
representante dos sócios no sentido de considerar os seus interesses e o seu bem-estar. E
assim aconteceu.
Foi uma experiência riquíssima: o CSD foi o ponto de encontro, o apoio e a tomada de
corresponsabilização das decisões que os Órgãos de gestão do Clube precisaram de tomar
atempadamente, sempre que os acontecimentos o exigiam.
Desde a análise de documentos (Comunicados do 1º ministro, Resoluções do Conselho de
ministros, Informações da Câmara de Mafra ou da DGS) à ponderação sobre as decisões, era
necessário ter em vista o equilíbrio entre a salvaguarda da saúde dos utentes do Parque e o
cuidado de evitar restrições desnecessárias que seriam uma punição acrescida à situação já
de si tão geradora de medo e incerteza.
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Testemunhei a preocupação em manter os sócios informados, desde os sobressaltos da
primeira decisão de fechar o Parque até às dificuldades e impedimentos para a realização da
Assembleia Geral.
Usufruí da mais valia de utilizar os meios telemáticos que permitiam ao grupo reunir-se
em vídeo chamada ou manter-se informado através do grupo criado no WhatsApp. Por vezes
partilhávamos humor e nunca nos esquecíamos da preocupação com as doenças próprias ou
de familiares.
Não foram sempre rosas, mas os poucos espinhos foram tocados com todo o cuidado e
o tratamento cordial que sempre existiu, permitiu que o grupo fosse crescendo em força e
coesão.
O Conselho Superior e Disciplinar, chamado à reflexão conjunta e à corresponsabilização
das decisões, deu um exemplo de companheirismo e dedicação que ficará na história do
Clube. Sinto orgulho de poder contribuir, com a minha experiência de vida, para que, tanto
o Clube como os Órgãos de gestão possam percorrer, com a melhor tranquilidade possível,
uma época tão difícil.
Deixo um agradecimento especial aos Corpos sociais do Clube pela dedicação e empenhamento com que enfrentaram mais esta provação e termino com uma palavra de solidariedade para os sócios, pela compreensão com que têm enfrentado todas as contrariedades.
Melhores dias virão. O campismo sobreviverá e o Estrela também!

INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
• Informamos que a rede de WI-FI está disponível em todo o espaço do Parque de Campismo.
Desta forma, poderá usufruir de Internet no conforto da sua instalação.
• Relembramos que o novo sistema de verificação de presenças obriga à passagem do respetivo cartão no leitor de ENTRADA/SAÍDA sempre que o utente entrar e sair do Parque
de Campismo. Este sistema é de extrema importância, dado que permite saber, a cada
momento, o número exato de presenças no Parque. Agradecemos, por isso, a colaboração
de todos.
• Informam-se os associados que foram iniciados os trabalhos de reparação e reabilitação da
Sala de Convívio, devido aos danos provocados pelo incêndio ocorrido na cozinha. Aproveitamos este momento para fazer melhorias que entretanto verificámos ser necessárias na
sala, não havendo ainda previsão para a conclusão das mesmas.
A Direção
Pub.
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ASSEMBLEIAS GERAIS EM 2020
No rescaldo deste ano de 2020, falta fazermos uma revisão das assembleias que tivemos
desde a última edição do Traço de União.
30 de novembro de 2019, sessão ordinária
A assembleia geral ordinária destinada à discussão do orçamento para 2020 teve a presença de 41 sócios. Mediante o parecer positivo do Conselho Fiscal, o Plano de Atividades e
o Orçamento para 2020 foram aprovados por maioria.
08 de fevereiro de 2020, sessão extraordinária
A primeira sessão deste dia tinha o propósito de alterar a quota de sócio para 18€, o que
foi aprovado pela maioria dos 71 associados presentes, com 3 votos contra e 6 abstenções.
08 de fevereiro de 2020, sessão extraordinária específica para alteração de
estatutos
Esta sessão, destinada a fazer duas breves alterações aos estatutos, desenrolou-se com a
presença de 73 associados. Depois da ordem do dia ter sido esgotada rapidamente e aprovada por unanimidade, foi aberto um largo período de tempo para discussão de vários temas
importantes para o Clube, tendo os sócios presentes tido a oportunidade de se pronunciar
com as mais variadas dúvidas ou sugestões.

07 de novembro de 2020, sessão ordinária
Depois de sucessivos adiamentos decorrentes da entrada da pandemia de COVID-19 nas
nossas vidas, realizou-se finalmente a assembleia geral prevista para março, para discussão
e aprovação das contas de 2019. Com a novidade da realização da assembleia ter sido efetuada fora da nossa casa, e com a simpática cedência do Salão Polivalente do Sobreiro por
parte da Liga dos Amigos do Sobreiro, estiveram presentes 42 sócios, uma presença bastante significativa, não obstante a marcação da reunião em tempo recorde. Com condições
extraordinárias de higiene e segurança, foi uma sessão bastante rica, tendo os documentos
em discussão sido aprovados por larga maioria.
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07 de novembro de 2020, sessão extraordinária
A segunda sessão do dia teve a presença mais limitada de 28 sócios, mas nem por isso
foi menos participada. Várias intervenções tiveram lugar nos vários pontos, tendo sido
detalhado de forma bastante profunda todo o processo de gestão do Clube desde o início
da pandemia. Os dois pontos a votação foram aprovados por larga maioria dos presentes.

27 de dezembro de 2020, sessão exclusiva do Conselho Superior e Disciplinar
Perante as várias restrições impostas pelo estado de emergência decretado pelo Estado
português e a impossibilidade da realização adequada da assembleia geral ordinária para
discussão do plano de atividades e orçamento para 2021, e ao abrigo do Estado de Exceção
em vigor no Clube Estrela, os documentos foram analisados e aprovados exclusivamente no
seio no Conselho Superior e Disciplinar, mediante o Parecer do Conselho Fiscal, permitindo
assim à Direção começar a sua gestão do ano com uma base mínima indispensável. Posteriormente, e assim que seja viável, realizar-se-á, já em 2021, a devida assembleia geral para
ratificação dos dois documentos.

ORÇAMENTO PARA 2021
DESPESAS
Custo de mercadorias
Eletricidade
Combustíveis
Água
Outros fluídos(inclui gás)
Ferramentas e Uten. Desg. Rápido
Material de escritório
Artigos oferta
Comunicação
Seguros
Deslocações e estadas
Honorários
Contencioso e notariado
Conservação e reparação (manutenção)

370,00 €
8 000,00 €
320,00 €
2 800,00 €
3 000,00 €
350,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 800,00 €
1 000,00 €
100,00 €
3 000,00 €
0,00 €
29 300,00 €

Limpeza higiéne e conforto
Vigilância e segurança
Trabalhos especializados
Organizações
Revista "Traço de União"
Outros fornecimentos e serviços
Remunerações
Encargos s/remunerações
Seguros acidentes de trabalho
Outros custos com o pessoal
Amortizações
Impostos
Outros custos e perdas operacionais
TOTAL

3 000,00 €
1 360,00 €
500,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
500,00 €
52 000,00 €
12 350,00 €
1 100,00 €
6 300,00 €
1 700,00 €
1 500,00 €
50,00 €
136 400,00 €

RECEITAS
Vendas de mercadorias
Estadias
Visitas
Pagamento fora de prazo
Exploração do Snooker
Outras prestações e serviços

550,00 €
109 000,00 €
1 000,00 €
1 200,00 €
300,00 €
1 200,00 €

Proveitos associativos - Quotizações e Jóias
Organizações
Rendas e Alugueres
Outras receitas
Outros fornecimentos e serviços
TOTAL

9 950,00 €
2 200,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
500,00 €
136 400,00 €
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PLANO DE ATIVIDADES 2021
Caros companheiros,
No contexto de pandemia que todo o mundo vive, a elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2021 é um desafio difícil. A batalha contra o vírus SARS_COV_2, vulgo coronavírus, traz-nos
contingências e alterações nas nossas vidas.
As atuais circunstâncias (e sucessivas alterações das normativas gerais) exigem permanente atenção por parte dos nossos Órgãos Sociais e, assim sendo, continuamos a adaptar a legislação entretanto saída ao funcionamento do nosso Clube e Parque.
Esta jornada que o Mundo vive não tem nada de fácil, é exigido que cada um de nós se adapte a
este «novo viver» que o vírus impôs. Todos esperamos a chegada de melhores dias, mas, enquanto
os mesmos não surgem, teremos de viver cada dia o melhor possível. É esse, seguramente, o objetivo
de cada ser humano, com consciência que a nossa vitória será mais rápida se todos contribuirmos e
cumprirmos com a nossa parte.
Iremos reparar as bombas dos furos;
Iremos fazer as obras necessárias na sala de convívio para, assim que as restrições relativas à pandemia o permitam, procedermos à abertura;
Vamos reunir com a CMMafra para pedir a prorrogação da licença das obras de ampliação relativas
ao processo 240/2017;
Vamos refazer a distribuição da água potável pelo parque;
Iremos refazer o deck da piscina;
Desejamos a todos os companheiros que 2021 nos traga saúde, paz e, neste ano tão particular, coragem para continuar esta luta, sempre com esperança do tão ansiado e saudoso abraço. Esperemos
que esteja para breve, companheiros!
Sobreiro, 29 de Dezembro de 2020

A Direção

PARECER DO CONSELHO FISCAL
De acordo com o estabelecido no art.º 64 dos Estatutos do Clube de Campismo Estrela, vem o
Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2021.
O estado de pandemia que atravessamos e que afeta de forma dramática muitos dos setores de
atividade do nosso país, onde o setor do desporto e cultura é seguramente um dos mais violentamente afetados pelas inevitáveis restrições de interação pessoal, reduzindo assim quase a zero qualquer
atividade lúdica, cultural ou desportiva, cujos reflexos financeiros são por demais evidentes.
Se juntarmos à pandemia, o temporal no início do ano e o recente incêndio na cozinha do parque
de campismo, estaremos perante um ano demasiado exigente para a gestão financeira da Direção,
que, contudo, superou de forma notável estes obstáculos.
O reflexo de todos estes aspetos está espelhado na proposta de Orçamento para o ano de 2021,
onde muito criteriosamente e com elevado sentido de responsabilidade são justificadas, pois não
devemos esquecer que se antevê como principal fonte de receitas para o próximo ano apenas a
quotização e as receitas das instalações fixas, por força naturalmente do estado de pandemia que
vivemos.
Não pode deixar o Conselho Fiscal de lançar um forte repto a todos os sócios e utentes do parque
de campismo, no sentido de uma frequência mais assídua e disponibilidade de contributo junto da
Direção para se levar a bom porto não só o Plano de Atividades proposto, mas também a execução
de muitas tarefas num ano que se avizinha no mínimo exigente para todos.
Assim sendo, vem o Conselho Fiscal propor que seja aprovado o Orçamento e Plano de Atividades
para o ano de 2021.

O Conselho Fiscal
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POESIA DO CONFINAMENTO
Fuga na quarentena
Março - 2020

A todos os portugueses,
Que hoje é de Pátria que se trata
Aos que se expõem nos lugares
Onde o perigo os encontra
Aos médicos, enfermeiros e técnicos
Aos caixas e carregadores
Motoristas e distribuidores
Aos pais que refilam e amam os seus filhos
Confinados em paredes próximas
E alegria quantas vezes fabricada
Àqueles que tomam as grandes decisões
Que dão palavras de verdade e de esperança
Àqueles que não resistiram
Que morreram de vírus, pânico ou solidão
Aos jovens que com olhos de espanto
Percebem que algo lhes traíu e adiou o sonho
A todos que carregam a intensidade do momento
Àqueles que, dia após dia, vêem passar
Com olhos de choro, o improvável
A todos que despertaram o melhor de nós
Quero deixar a minha solidariedade
O meu orgulho de ser portuguesa
Dizem uns, povo disciplinado
Eles não sabem que o segredo foi aquela
madrugada…
Chegaremos lá, de novo, à liberdade
De viver a nossa pobreza, a nossa riqueza
De viver a amizade, o amor, a alegria
De sermos um povo original e sábio
Diferente, criativo e talentoso
Estamos a cumprir Portugal!
Fernanda Ferrão
Sócia nº 85

Vem o meu pensamento
Como pássaro a saltitar
No papel e no momento
Há palavras a ficar

Quem me dera caminhar
Pelo campo verdejante
Onde podia encontrar
Uma alegria constante
Olhar a Terra e o Céu
De cores cambiantes
Como deusas de véu
Em movimentos constantes

Pensamento

Quando um dia morrer
Gostaria de cá voltar
Para da Natureza poder
O perfume aspirar
Disto vou ter saudade
E da beleza da flor
Tudo o mais é só maldade
E muita falta de amor

Tristeza

De velho morrer
Por limite de vida
Diz respeito à Natureza
E só assim é compreendida
Que mal se fez
Para tal situação
Muita vida se desfez
Em tão pouca ocasião
Os dias vão passando
Numa tristeza sentida
E assim vou andando
Quase no fim de vida
Carlos Carneiro
Sócio N.º1
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TABELA GERAL DE PREÇOS

2021

CLUBE - ADMISSÃO DE SÓCIOS
JÓIA
QUOTA DE ADULTO
QUOTA JUVENIL
DESPESAS DE EXPEDIENTE
CARTÃO DE SÓCIO 2ª VIA

20,00 €
18,00 €
9,00 €
2,00 €
2,00 €

FCMP - FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL
EMISSÃO DE LICENÇA DESPORTIVA L.C.N. - L.M.
REVALIDAÇÃO DE LICENÇA DESPORTIVA
REVAL. LICENÇA DESPORTIVA EX-AVERBADO 2015
EMISSÃO E REVAL. LICENÇA DESPORTIVA 0 - 13
EMISSÃO LICENÇA DESPORTIVA 14 - 17
REVALIDAÇÃO LICENÇA DESPORTIVA 14 - 17
2ª VIA CARTAS DESPORTIVAS
CARNET INTERNACIONAL

20,00€ a)
18,00 €
4,00 € c)
1,00 €
5,00€ b)
2,50 €
5,00 €
10,00 €

a) Desconto de 20% aos titulares de cartão jovem ou séniores com mais de 65 anos.
b) Desconto de 20% aos titulares de cartão jovem (12 - 17).
c) A Licença Desportiva de Averbado foi extinta por não incluir qualquer seguro.A sua substituição deverá ser requerida em conjunto
com a do ex-Titular, sob pena de ser considerada revalidação normal para efeito de custo.

PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS
INSTALAÇÕES FIXAS

(titular, Averbado, Veículo)

MENOR 12 ANOS
A PARTIR 12 ANOS
TENDA ( - 4 M)
TENDA ( + 4M)
CARAVANA
AUTOCARAVANA
VEÍCULO
MOTOCICLO
ATRELADO
DUCHE
LAVAGEM AUTO
VISITAS
EXTRAVIO DE CHAPAS
PARQUEAMENTO CARROS
TAXA DE UTILIZAÇÃO 4A
TAXA DE UTILIZAÇÃO 6A*
TAXA DE MANUTENÇÃO

C.C.E.

C.C.N./L.M.

F.I.C.C.

GERAL

74,00 €

…….

…….

…….

…….
1 ,20 €
0 ,95 €
1 ,20 €
1 ,25 €
2,55*€
0 ,95 €
0 ,70 €
0 ,95 €

…….
3 ,30 €
2 ,50 €
3 ,30 €
3 ,35 €
4 ,00 €
2 ,45 €
1 ,90 €
2 ,45 €

…….
3,90 €
3,00 €
3,90 €
3,95 €
4,75 €
3,00 €
2,25 €
3,00 €

…….
4,35 €
3,30 €
4,35 €
4,40 €
5,20 €
3,30 €
2,50 €
3,30 €

GRÁTIS
3,00 €
1,60 €
7,00 €
1,50 €
1,40 €
2,85 €
40,00 €

a) Aplicavél só a caravanas e autocaravanas em Zona
Verde
*Inclui o titular
Horário de expediente da receção:
ÉPOCA ALTA
(01 de maio a 30 de setembro): 08h00/23h00
ÉPOCA BAIXA
(01 de outubro a 30 de abril): 08h00/21h00

Válida a partir de: 01-01-2021

ANO 1 AC (Antes de Covid) • Nº 0 • DEZEMBRO 2019 - MARÇO 2020

1

Viagem
no
tempo

PROPRIEDADE DO CLUBE DE CAMPISMO ESTRELA
FILIADO NA FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL
E CONFEDERAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO
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JANTAR SOLIDÁRIO
Se há momentos que ficam na nossa memória pelo carácter solidário, espirito de ajuda e
companheirismo é sem dúvida alguma o vivido no jantar solidário realizado na sala de convívio do CCE em 25 de outubro de 2019, onde cerca de 115 convivas se refastelaram com um
fantástico jantar confecionado pelas companheiras Paula Seco, Luísa Oliveira e Marina Lourenço e onde com a participação de todos se obteve um buffet de sobremesas digno de nota.
Claro que não faltou o bailarico abrilhantado pelo conjunto Stattus Duo intervalado pelos sorteios das rifas de prémios aliciantes,
que criaram momentos de grande alegria
particularmente para quem levou os presuntos como prémio.
No fim de contas apurou-se 840€ que vão
direitinhos para as obras no parque de campismo.
Obrigado e bem hajam.
António Seco

HALLOWEEN
A tradição manda e a malta alinha, por isso
no dia 2 de novembro, apesar da noite gelada, as bruxas e outros que tais apareceram
no Estrela.
Formavam um grupo pequeno mas cheio
de vontade de ensaiar uns passos de dança
e meter uns sustos aos companheiros e companheiras mais distraídos. Mas como nem só
de dança e de sustos se faz a festa, nada como a tradicional queimada para animar!
Preparados os materiais e lançado o fogo ao tacho, rapidamente a queimada ficou pronta,
se leu o esconjuro para afastar as bruxas e os demónios e de seguida foi só pegar num copito e “emborcar” um licor bem quentinho, frutado e adocicado!
Ficaram com vontade de provar não foi? Pois então apareçam no Estrela em novembro e,
tal como nos aconteceu, levarão o estômago e o coração bem quentinhos e a certeza de uma
noite bem dormida!
Virgínia Costa

S. MARTINHO
Mais uma vez e como é seu apanágio, não podia o Clube Estrela deixar passar esta data
em branco.
Assim se reuniram ao redor dos fogareiros e assadores, todos os companheiros para
assim festejar este santo tão especial.
Não faltou a boa castanha assada, água pé e muita, muita alegria.
Anabela Maia
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NATAL NO CLUBE ESTRELA
Companheiros, se o Natal é por excelência tempo de
partilha, de amor e da família, posso dizer que senti e
vivi tudo isso, neste Natal de 2019, na grande família Estrela. Estou muitíssimo agradecida a todos aqueles que
possibilitaram que tal acontecesse e que fazem do nosso
Clube uma segunda casa. Desta vez, estive nos bastidores dos acontecimentos e vou tentar partilhar um pouco
do que foi essa experiência.
Tudo começou com um desafio feito aos sócios: personalizarem uma das bolas de Natal que estavam à disposição e, assim, todos poderiam participar na decoração da
árvore de Natal do Estrela. A bola mais criativa receberia
um jantar no Clube no dia 14 de Dezembro e um destaque especial na nossa árvore. As bolas foram sendo entregues na Receção, onde lhes era atribuído um número, para que não se soubesse quem era
o seu autor (que ficava então registado numa lista, mas incógnito para o júri deste concurso
tão especial). No dia 30 de novembro, o júri composto pelos companheiros Ema Borrego, Catarina Conrado e José Palha juntou-se e escolheu a bola vencedora. Tanto que não foi tarefa
fácil, que acabaram por sair vencedoras duas bolas e não apenas uma. Foi então que entrei
eu em ação, pois era a única pessoa a ter a lista que fazia a correspondência entre os nomes
e os números e revelei que, imaginem a coincidência, os escolhidos eram um casal: o casal
Alvarenga. Parabéns aos mesmos!
Nessa mesma noite, a magia aconteceu. Reuniram-se os sócios que estavam na sala de
convívio e, todos juntos, fomos decorar o espaço para o Natal. Foi bem bonito ver tantos
companheiros reunidos com um mesmo fim e, aos poucos, entre luzes, decorações, bolas e
espírito de partilha, chegou o momento de colocar a estrela no topo da árvore de Natal. Era
uma estrela especial, iluminada, e, no seu centro, estavam as bolas da autoria da Fátima e
do António Alvarenga. A sala de convívio gritava: “É Natal!”, depois de tudo a preceito. No
dia seguinte, o espírito de Natal estendeu-se até ao exterior da sala e, em frente à mesma,
nasceu o nosso presépio, com as suas tradicionais figuras. Felizmente, houve sempre mãos
amigas a colaborar. Obrigada a todos os que participaram nestas várias tarefas e deram uma
ajuda fundamental nestes dois dias, sendo que a maior recompensa que todos nós levámos foi, seguramente, o peito
cheio de alegria, comunhão e espírito de equipa.
Entretanto, tinha de ser preparada a festa dos mais pequenos e o já tradicional Natal dos Estrelinhas. Numa reunião, o
companheiro António Seco sugeriu um espetáculo de fantoches. A ideia ganhou forma, tentei adaptar o “Conto de Natal” de Charles Dickens para o efeito, os fantoches nasceram,
e reuniu-se o “elenco” que, literalmente, pôs mãos à obra e
deu vida aos bonecos, até então inanimados. Mais uma vez,
o trabalho de grupo foi fundamental e, comigo como narradora, os companheiros Seco e Carlos Nuno a dar vida e voz
aos fantoches e os companheiros Fernanda Nuno e Tavares
a dar o apoio necessário nos bastidores, lá fomos ensaiando
e preparando tudo para a apresentação. Entre nervos e risadas, fomos ganhando confiança, seguindo sempre os valiosos
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conselhos de quem assistia aos nossos ensaios. Foram momentos muito bem passados
e estou de coração cheio, por ter partilhado
estes momentos com este grupo empenhado
e cheio de criatividade. Grata, companheiros,
grata!
Ao mesmo tempo, tratava-se da logística
para o grande dia: era preciso falar com o Pai
Natal, assegurar os presentes e os lanches
dos mais pequenos, construir o biombo para
a teatro de fantoches, preparar cartazes, garantir o bom funcionamento dos microfones, embrulhos e laçarotes…enfim, um sem número
de tarefas (escusado será referir uma a uma, claro), para que tudo corresse pelo melhor. Mais
uma vez, cada um colaborando com os seu saber, tempo e boa vontade, foram-se tecendo as
malhas para que, no dia certo, a alegria dos nossos Estrelinhas fosse garantida.
E esse dia chegou, e foi o 14 de dezembro, dia em que se celebrou o Natal dos Estrelinhas.
A tarde teve então início com o teatro de fantoches, seguido de uma rábula do Carlos Nuno,
que brindou a assistência com o seu saber, humor e curiosidades. Contudo, a dada altura,
o companheiro viu-se acompanhado no palco…juntou-se a ele o palhaço Tobias (o António
Seco)! Juntos, fizeram um jogo de adivinhas e o Tobias distribuiu Chupa-Chupas, sacos e reuniu um coro para cantar o tema “A Todos Um Bom Natal”. Uma animação!
Ora se até aqui a tarde já estava a ser uma enorme festa, era chegado um dos momentos
pelo qual as crianças tanto esperavam! Tinha antes pedido ao companheiro Nuno Conrado
para entrar em contacto com o Pai Natal, e ele assim fez. Assim, quando todas as crianças
começaram a chamar por ele, o Pai Natal apareceu na sala e, com a ajuda da Catarina e da
Sandra Conrado, chamámos cada Estrelinha, para que o Pai Natal lhe desse o seu presente.
Foi a felicidade em cada rosto!
Em resumo: um dia em cheio e a não esquecer!!!
Chegada a noite, a festa continuou, com
um belíssimo jantar de Natal, mas aqui vou
passar a palavra à Marina Lourenço, que vos
irá contar como tudo aconteceu.
Resta-me dizer que, sem o apoio dos diversos companheiros e colaboradores do Clube,
sem a ajuda de todos vós, o Natal no Estrela
teria sido bem diferente! Cada um e qualquer
contributo foi essencial, pois é unindo todas as peças que se consegue dar forma a este
conjunto, onde cada elemento é vital na construção do todo. Peças também fundamentais
foram, claro está, as nossas crianças e todos aqueles que assistiram a esta festa. Sem vocês,
nada disto teria feito sentido. Obrigada pelas vossas palmas, pelos risos, por estarem connosco nesse dia e terem sido vocês os atores principais deste espetáculo.
Despeço-me dizendo que “para o ano há mais” e não sem antes confessar que, na verdade, não foi por ser Natal, mas senti realmente na pele que JUNTOS SOMOS MAIS FORTES e
que, assim, levaremos certamente cada vez mais longe o bom nome do Clube de Campismo
Estrela. Bem haja a todos vós!
Catarina Saldanha
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JANTAR DE NATAL
No dia 14 de dezembro de 2019, dia da festa do natal dos Estrelinhas, realizou-se um jantar em que um grupo de companheiras sob a orientação do António Seco se disponibilizou
para preparar a refeição e contámos com muita adesão.
Uma bela sopa da pedra, pataniscas de bacalhau e pãezinhos recheados no forno, entre
outros.
Tudo muito bem confecionado e gostoso, deu trabalho sim, mas não se faz nada sem trabalho e sem o amor e a força de vontade que nos caracteriza e de quem está sempre pronto
a ajudar. Esta festa de natal não podia ter acabado melhor, porque depois deste belo jantar,
houve baile com o conjunto Status Duo. Uma noite muito bem passada e de certeza para repetir. Sabemos que podemos sempre contar com os companheiros do nosso Clube, que estão
sempre prontos para todos os desafios.
Bem hajam!

Marina Lourenço

PASSAGEM DE ANO NO PARQUE DO CLUBE
DE CAMPISMO ESTRELA 2019 - 2020

Com a sala de convívio decorada para o evento e os companheiros a encherem as mesas
com as mais diversas iguarias, a alegria era expressa nos rostos dos companheiros.
O músico Renato Pereira animou a nossa festa onde se dançou até 3h da manhã.
À meia noite como sempre foi de brindes, abraços fraternos entre todos os companheiros
e a Presidente da Direção dirigiu algumas palavras alusivas à data e apelou ao companheirismo entre todos em prol do Estrela.
Que 2020 seja um Ano de prosperidade para o nosso Clube.

Ema Borrego
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FESTA DE CARNAVAL
A festa neste dia de carnaval começou bem
cedinho com a chegada dos nossos foliões
num carro alegórico que, mesmo improvisado, chegou para animar todos à sua volta, antecipando uma noite cheia de alegria e festa.
Deste modo, todos coloridos, a desfilar e
com muita música tornaram a nossa tarde
muito alegre, cheia de brincadeira, o que revelava que a noite seria ainda melhor.
Mais uma vez muitos mascarados vieram para a nossa noite de carnaval animada pelo músico Nuno Fonseca. Na nossa festa tínhamos diversos disfarces, desde o espantalho, a pipi
das meias altas, a joaninha, o unicórnio, o sexólogo e muitos outros. O ponto alto da noite
foi quando uma “família de angolanos” que estava a visitar a sua mãe Maria Matumbina de
Jesus (disfarce da nossa companheira Fátima Alvarenga) encheu com calor a nossa sala de
convívio e até chegamos a pensar que o parto do filho de uma destas jovens angolanas ia
ocorrer no meio da nossa pista de dança, mas felizmente eram só falsos alarmes.
Chegando o momento do concurso de máscaras, o nosso júri avaliou os mascarados,
sendo que as nossas crianças ficaram todas
em 1º lugar e os adultos muito bem disfarçados e sempre na farra, desfilaram, cantaram
e ainda se divertiram. Com tanta brincadeira e diversão esta noite foi muito animada
e alegre, esperando que para o próximo ano
os nossos companheiros voltem a divertir-se
connosco.
Catarina Conrado

BAILE DA PINHATA NO ESTRELA
A tradição, dizem os dicionários, é um hábito
que, transmitido de geração em geração, vale por
si mesmo. Sendo assim, o Baile da Pinhata é uma
tradição que o nosso Clube tem sabido acarinhar.
Desde tempos antigos, a meio da Quaresma, a
Igreja convidava os fiéis a porem de parte a penitência e celebrarem a alegria da antevisão da Ressurreição de Cristo, na Páscoa que se aproximava. Com o
correr dos tempos este baile ganhou preceitos que
hoje conhecemos na sua forma mais simples.
O nosso Clube tem sabido continuar esta tradição, ao mesmo tempo que faz dela uma celebração
de alegria, brincadeira e confraternização. Este ano,
mais uma vez, aconteceu o Baile da Pinhata no nosso Parque do Sobreiro. A nossa Sala de Convívio esteve muito animada. A música ficou a cargo de
Helder Nunes, simpático animador, que tudo fez para agradar aos presentes.
Como é tradicional, a pinha pendia do teto, cheia de fitas e foram muitos os pares inscritos
para desafiar a sorte. Estiveram presentes os reis do mandato que agora ia findar, Vasco e
Lurdes Conceição.
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Chegada a hora, iniciou-se o ritual de puxar as fitas. Só na segunda volta de cada par foram
encontrados os novos reis: Olga e Henrique Martins. Foi grande o entusiasmo, acrescido por
tratar-se de um casal simpático e querido por todos. Choveram as felicitações e choveram
também os rebuçados que a pinha deixava cair, sinal simbólico da abundância do reino…
Seguiu-se a sessão de fotografias registando a transmissão das coroas dos reis cessantes
para os novos reis.
Outra versão sobre a origem desta celebração é a que nos conta que teve origem na China,
para celebrar a transição para o novo ano chinês e que Marco Polo terá trazido para a Europa.
Certo é que festejos semelhantes se encontram por todo o mundo. Resta-nos continuar a
tradição e enriquecê-la, tornando-a cada vez mais interessante e surpreendente.
Fernanda Ferrão

MANHÃ NO FEMININO
No Dia 8 de março de 2020, dia da mulher, o Clube Estrela brindou as suas associadas com
um pequeno-almoço no feminino. Pontuais, às 10:30 juntaram-se as companheiras na sala
de convívio e todas se sentaram à mesa, cuidadosamente decorada. Havia muito por onde
escolher, não faltava variedade de comida, mas o que também não faltou foi o salutar convívio entre todas. Mas mal sabiam as companheiras o que as esperava: a meio do pequeno-almoço a sala foi «invadida» por um grupo de «companheiras»…com o companheiro Martins
a liderar o cortejo, a tocar guitarra, o grupo entrou na sala de convívio a cantar a nossa já
tão conhecida cancão da Açorda. E como o que queremos é sermos muitos, e cada vez mais,
claro que o simpático e divertido grupo se juntou ao banquete. Foi de facto uma manhã
muito divertida e, para tal, muito contribuíram estes nossos companheiros, pois a risada que
proporcionaram foi geral. O nosso muito obrigado aos mesmos, assim como a todas as companheiras que estiveram presentes e ajudaram nesta manhã.
.Já com todos os convivas com o estômago mais confortado, a nossa Presidente da Direção,
primeira presidente mulher (facto que se tornou ainda mais relevante neste dia), subiu ao
palco e dirigiu algumas palavras aos presentes. Chamou cada uma das senhoras ao palco, entregando um diploma de presença no evento. Para além disso, cada uma das nossas amigas
levou para casa a caneca que usou ao pequeno-almoço…apenas um pequeno miminho, para
que recordem este dia tão especial por muito mais tempo.
.Para grande pena nossa, foi este o último evento que conseguimos realizar, dado que logo
em seguida a pandemia obrigou ao cancelamento de todas as atividades previstas. Esperemos que 2021 permita novamente estes e outros encontros, companheiros! Até lá!
Catarina Saldanha

SUBSTITUIÇÃO DA CANALIZAÇÃO DO BLOCO 2
Novamente pudemos contar com o espírito de voluntariado
de alguns dos nossos sócios e companheiros, que mais uma vez
demonstraram a sua grande boa vontade em colaborar com o
Clube, disponibilizando o seu tempo e assim se poder começar
com a substituição das canalizações das casas de banho e dos
lava-loiças que tanto estavam necessitadas dessa intervenção.
Um bem-haja para todos os intervenientes.
António Maia
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Todos os parques do país,
Condições, serviços e preços
Alojamentos complementares
Estações de Serviço para Autocaravanas
dentro dos parques de campismo
da veículos elétricos
Pontos de recarga de
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Oferta de Cartão de Desconto RC-CARD

À VENDA NO CLUBE ESTRELA - PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO
2021

Roteiro Campista

1
202

202

1

Todos os parques de
campismo portugueses com
taxas e características.
Secção de alojamento
complementar.
Inclui mapa de estradas
P.V.P. ................................. 8,90€
Na F.C.M.P. ou Clube..... 7,12€

Guia Aires

Camping
Europe du
Service Camping-Car
Áreas de
serviço para
Sud
autocaravanas de

10% de desconto
no seu clube

ENVIO GRATUITO PELO CORREIO. NÃO FAZEMOS ENVIOS À COBRANÇA
Envie-nos o custo do(s) guia(s) que desejar (P.V.P.) em cheque ou vale de
correio à ordem de Roteiro Campista, Lda. e receba-o(s) em sua casa.
Pedidos para: ROTEIRO CAMPISTA Rua do Giestal, 5, 1 F 1300-274 LISBOA
Tel. 21 364 23 70 loja online www.roteiro-campista.pt

Cerca
de 3000
parques
França,
Alemanha,
seleccionados
do Sul de
Itália e Suíça
4800
GPS de França
P.V.P.
................................
P.V.P. ................................ 16,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 15,12€

www.roteiro-campista.pt

Guia Camping FECC
Inclui todos os
parques espanhóis
e uma seleção de
cerca de 1000
parques europeus.

P.V.P. ..............................
19,80€
P.V.P.
.............................. 16,90¤
Na F.C.M.P. ou Clube... 17,82€

GuideOfficiel
Camping de
Guide
Officiel
de France
France
Todos os parques de França

Todos
os parques
dede
(cerca
de 9.000).
Inclui mapa
França
de dos
estradas
com a(cerca
localização
10.600).
Mapa de
parques.
P.V.P. ..............................
16,20€
P.V.P. ............................... 17,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 16,02€

info@roteiro-campista.pt

PARQUES DE CAMPISMO - CARAVANAS - AUTOCARAVANAS - TENDAS
RESIDENCIAIS - ACESSÓRIOS - ALUGUERES
O PORTAL PARA AS SUAS FÉRIAS

