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Editorial
Caros companheiros:
Considero, enquanto sócia, um privilégio poder viver este
momento. É uma honra assistir aos 75 anos do Estrela e é com
muito orgulho que posso dizer que cresci no (e com o) CCE. De
entre as muitas memórias que tenho associadas a este Clube
do meu coração, recordo-me do quanto sempre gostei, desde
criança, de ver e ler o Traço de União, o qual sinto como um
símbolo. Deste modo, foi com um enorme sentido de responsabilidade que aceitei o desafio
que agora me foi lançado. Felizmente, partilho a tarefa com uma grande equipa, a quem
aproveito para agradecer todo o empenho conjunto. Estou muito grata pelo grupo com quem
trabalho, pois conseguimos formar um TODO e, juntando ideias, fazê-las crescer.
O atual Conselho de Redação do Traço de União tem, antes de mais, um fundamental objetivo: pretendemos aproximar, cada vez mais, sócios e Clube. Para tal, além de esta revista
passar a ser trimestral, assumimos a responsabilidade de partilhar toda a informação pertinente do Clube através também do Traço de União Parque ou do novo site, www.ccestrela.
com. Neste sentido, não podemos deixar de agradecer à Direção, que aceitou todas as nossas
propostas de braços abertos, nomeadamente a edição especial que acompanha este número.
É meu dever acrescentar que o propósito de proximidade que visamos atingir passa também por si, estimado leitor e prezado sócio. Tudo o que fazemos é para si, mas cada um de
vós pode ser parte ativa neste processo. Assim sendo, faça-nos chegar as suas sugestões,
contribuições ou opiniões. Com a sua colaboração seremos, seguramente, mais fortes e mais
unidos. Contamos consigo!
Nesta etapa histórica para o CCE, e analisando o longo caminho percorrido (sem esquecer
algumas das adversidades que o Clube enfrentou ao longo do seu percurso), corroboro que
somos um exemplo de determinação, perseverança e, justamente, união quando a mesma
mais é precisa. Como tal, tomo a liberdade de terminar esta minha partilha com uma palavra de alento para todos os associados: o Clube de Campismo Estrela somos todos nós e,
numa data tão especial, é altura de tirar exemplos do passado e construir, hoje, o amanhã
deste enorme Clube.
VIVA O CLUBE ESTRELA!
Catarina Saldanha
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ASSEMBLEIA GERAL
25 de Março de 2017

Realizou-se no passado dia 25 de Março de 2017, na Sala de Convívio Armando Lopes do Clube
de Campismo Estrela, a Assembleia Geral de Sócios, com a seguinte ordem de Trabalhos:
Ponto 1. - Apreciação e votação do Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de
2016, mediante o respetivo parecer do Conselho Fiscal.
Ponto 2. - Apreciação e votação do Orçamento Anual e Plano de Atividades da Direção para o
ano de 2017, mediante o respetivo parecer do Conselho Fiscal.
Ponto 3. - Eleição dos Órgãos Sociais do Clube de Campismo Estrela e Conselho de Redação do
Traço de União para o biénio 2017/2018.
Perante a presença de 98 sócios inscritos foram apreciados e votados os Pontos 1 e 2 com os
seguintes resultados:
Relatório e Contas da Direção – Aprovado por maioria
Orçamento Anual e Plano de Atividades da Direção – Aprovado por maioria
Do ato eleitoral que se seguiu foram obtidos os seguintes resultados:
Mesa da Assembleia Geral – Lista A eleita por maioria
Direção – Lista A eleita por maioria
Conselho Fiscal – Lista B eleita por maioria
Traço de União – Lista A eleita por maioria
Os Sócios eleitos para cada um dos órgãos são os a seguir nomeados:
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INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
Foi decidido no Conselho Geral de 2 de Abril que os corpos sociais não beneficiarão da isenção de taxas no biénio 2017/2018.
A partir de maio, o Traço de União passou a ter mais um formato: informação
local no parque. É uma espécie de jornal de parede onde publicamos todas as
notícias relevantes para o nosso Clube, especialmente o que acontece no Parque
de Campismo. No TUP (Traço de União Parque) encontra todas as novidades e
comunicados da Direção. Pode também fazer as suas sugestões ou comentários
para: estrela.tracouniao@gmail.com. Não se esqueça: na próxima vez que nos
visitar, dê uma vista de olhos no TUP, disponível na Sala de Convívio Armando
Lopes e na Receção.
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INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
O Conselho de Redação informa que o sitio do Clube de Campismo Estrela tem novo
endereço www.ccestrela.com e passa a ser gerido pelo Conselho de Redação do Traço
de União, com o compromisso de estar sempre atualizado. Envie comentários ou sugestões de alterações para estrela.tracouniao@gmail.com

O Conselho de Redação agradece aos companheiros que tenham contribuições para
o Traço de União que as enviem para o e-mail estrela.tracounião@gmail.com ou entreguem na Receção endereçadas ao Conselho de Redação do T.U..
A partir desta data é facultado o pagamento das mensalidades por Transferência
Bancária para o IBAN PT50 0035 2147 0000 7406 8300 7. O pagamento só será
considerado recebido após o envio, pelo Sócio, do comprovativo da transferência com
indicação do Nº de Sócio e Nº da Instalação. O comprovativo pode ser enviado por mail
para clube.estrela@sapo.pt.
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BAILE DA PINHATA
Querem ser Reis ou Rainhas por um ano?
Venham ao Clube de Campismo Estrela!
Pois é! Uma vez por ano, a seguir ao Carnaval, faz-se o Baile da Pinhata e nele se
elegem o Rei e Rainha da festa. Foi o que
aconteceu no dia 04 de Março de 2017 na
nossa Sala de Convívio Armando Lopes
onde, debaixo de uma pinhata recheada
de doces, 20 pares rodopiaram ao som de
boa música.
Um a um todos os pares foram puxando as
fitas na tentativa de abrir a pinhata, mas
só um par pode “reinar” e foi o par composto pelos companheiros Vítor Hélder e
Lusa Rosa que puxou a fita “premiada”.
Felizes e emocionados, foram coroados pelos reis cessantes Dinarte e Virgínia Costa e ovacionados por todos os companheiros presentes na Sala.
Depois da Valsa da Coroação, o baile seguiu noite fora para alegria dos presentes. Aos reis desejamos um ano de bom reinado.
Virgínia Costa

CAÇA AOS OVOS DA PÁSCOA
Foi no dia 15 de Abril a caça aos
ovos no nosso parque de campismo. Deixámos o coelhinho da
Páscoa à solta e ele escondeu
os ovinhos em diversos sítios,
para que os nossos estrelinhas
fossem encontrá-los. Foi muito
engraçado quando se ouvia gritar “encontrei”, e lá vinham eles
todos contentes com os ovinhos
coloridos nas mãos. Foi, sem dúvida, uma tarde bem passada ao
ar livre, pelo menos um tempo
em que largaram o computador
para brincar, como as crianças
devem fazer, brincadeiras super
divertidas como correr e saltar.
Marina Lourenço
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DIA DA CRIANÇA
Neste dia, algumas das
crianças do nosso Clube
Estrela participaram nas
atividades realizadas no
Parque de Campismo do
Sobreiro.
Eu estive presente em
todas as atividades pois
fizemos muitas coisas divertidas: jogámos com os
mais crescidos e fizemos
uma caça ao tesouro em
que recebemos alguns
doces.
No dia seguinte houve um passeio pedestre em que também participei e que gostei muito.
Foi muito divertido e vi coisas maravilhosas.
Ariana Martins
11 anos

PASSEIO PEDESTRE
No domingo, dia 4 de Junho, tínhamos
marcado no calendário de atividades um
passeio pedestre. Embora goste de andar
não estou habituada a grandes passeios
a pé, mas sei os benefícios que nos traz
para a saúde e como não sou de desistir,
lá me juntei ao pequeno grupo e iniciámos
a caminhada. Além da garrafinha da água,
levei na bagagem a esperança suficiente
para chegar ao fim, e no coração um espaço
enorme para me encher de emoções. É que
eu não sou propriamente uma caminhante
e nunca fiz um grande percurso, mas afinal
correu bem e não fiquei com dores no corpo.
Os meus companheiros de atividade foram
compreensivos e a volta que demos foi aos
arredores do Sobreiro, passando pela Relva
e Arrebenta, e saindo pelo caminho que vai
dar ao gimnodesportivo. Foi mais um desafio cumprido e deste passeio trouxe alegria e um ramo igual ao da espiga, com malmequeres,
papoilas, trigo e oliveira, para dar sorte. De certeza que irei repetir.
Marina Lourenço
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46º ANIVERSÁRIO DO PARQUE
Pegue num grupo de companheiros. Adicione algum apetite, vontade de conviver e uma pitada
de boa disposição. Regue tudo com companheirismo, brindes ao aniversariante e verá que não
falha: o resultado será sempre uma boa festa!
Foi esta a receita escolhida pelo CCE que realizou, no dia 8 de Julho de 2017, o Almoço do 46º
Aniversário do Parque de Campismo Estrela. A Sala de Convívio Armando Lopes abriu portas e,
saboreando um delicioso Arroz à Valenciana, os companheiros presentes celebraram esta data.
Com todos à mesa, enquanto na televisão passavam as fotografias do Acampamento Comemorativo dos 75 Anos do nosso Clube, as risadas não se fizeram esperar.
Após o almoço, os companheiros dirigiram-se até junto da entrada do parque, onde foi inaugurado o nicho que passará a expor a peça que assinala a reabertura do Parque de Campismo.
Neste momento de fortes emoções, cantou-se o Hino do Estrela e todos sentimos na pele que
vale realmente a pena lutar pelos nossos sonhos. E este sonho, o da legalização do Parque, foi
tornado realidade e, como tal, nunca é demais celebrar tal facto.
De regresso à Sala de Convívio, foi altura de cantar os Parabéns e entoar novamente o Hino do
Clube. Com direito a bolo e espumante, apagaram-se as velas e ergueram-se os copos em homenagem ao Parque do Estrela. A festa continuou noite fora, com música, baile e muita diversão,
desta vez pelas mãos do DJ D’Arte, o nosso companheiro Dinarte. A todos os presentes e a todos
os que colaboraram para fazer deste dia uma ocasião especial, o nosso muito obrigado.
Catarina Saldanha

Os presidentes dos Órgãos Sociais junto ao nicho
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ACAMPAMENTO DOS 76 ANOS DO CCL
Prezados companheiros:
Mais uma vez o Estrela esteve presente no exterior, desta vez no Acampamento dos 76 anos
do CCLisboa em Campo Maior.
Por gentileza institucional do CCL, o nosso presidente José Silva esteve presente na cerimónia
de abertura do evento e, depois, no almoço reservado às entidades. A representação com a nossa bandeira esteve a cargo do companheiro Alexandre que, como vem sendo habitual, tão bem
nos tem representado. Foi mais uma jornada de bom campismo cuja organização foi, com sempre
da parte do CCL, impecável.
O Fogo de Campo animado e bem conduzido, bem como todas as restantes actividades constantes no programa.
Carlos Nuno

Presidente do CCL agradecendo a oferta do CCE

ACAMPAMENTO DA NEVE
O Clube Estrela esteve presente no 33.º Acampamento da Neve, nos dias 14 a 16 de Abril,
organizado pelo Clube de Campismo e Caravanismo da Covilhã.
Este acampamento teve pouca afluência, possivelmente devido à quadra da Páscoa. Só estiveram presentes oito Coletividades/Clubes com Bandeira, entre as quais a do nosso Estrela.
Alexandre Almeida
ENCONTRO NACIONAL DE CAMPISMO
O Clube de Campismo Torrejano organizou o XIV Encontro Nacional de Campismo Comemorativo do seu 50.º Aniversário, no Parque de Campismo do Alvorão/Torres Novas, de 19 a 21
Maio 2017. Estiveram presentes 18 Coletividades/Clubes com Bandeira, foi um Encontro com
bastante participação de Companheiros(as) e foi uma boa divulgação do Campismo Associativo
Desportivo.
Na cerimónia de abertura, estiveram presentes o Presidente da Câmara, Juntas de Freguesia,
Bombeiros, entre outros. A Presidente do Clube de Campismo Torrejano, a companheira Célia,
agradeceu a presença de todos os campistas, pois sem eles não era possível a realização do
Encontro. No discurso de encerramento, a companheira Presidente não conseguiu evitar a comoção, agradecendo, mais uma vez, a fidelidade dos companheiros(as) neste encontro campista.
Lemos Almeida
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ACAMPAMENTO CLUBE DE CAMPISMO DA AMADORA
O Clube de Campismo da Amadora realizou o Acampamento Comemorativo do seu 50.º Aniversário, nos dias 26, 27 e 28 de Maio 2017. Houve uma boa participação de Clubes/Coletividades,
que se fizeram representar com 17 bandeiras.
A Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) aproveitou a cerimónia de abertura do Acampamento para inauguração de uma aérea de serviço para Autocaravanas.
Na sexta-feira, realizou-se um passeio pedestre à aldeia de Escaroupim, ao Museu e Casa
Avieira, não faltando também os jogos tradicionais, os quais tiveram continuidade no sábado.
Na noite de sábado houve o Fogo de Campo, atividade que já há bastante tempo que não se
realizava ao ar livre. No domingo, na cerimónia de encerramento, foram distribuídos os prémios
dos jogos e…
Até à Vista Companheiros.
Lemos Almeida
XVII ACAMPAMENTO RIO TEJO
Mais uma vez o Estrela esteve representado, com bandeira, num acampamento desportivo.
Foi em Vila Franca de Xira, no XVII Acampamento Rio Tejo que irmanava com os 75 anos de
existência do Clube. Clube de muitas e boas tradições e recordações campistas resolveu, muitos
anos após o anterior evento, trazer ao Movimento a sua pujança actual, como reflexo do bom
momento que vive, e que a todos os campistas alegra. Tudo muito bem organizado, incluindo a
cerimónia oficial de abertura na qual esteve presente o nosso presidente José Silva.
Do vastíssimo e excelente programa só cabe dizer que “As Sentinelas” honraram a tradição herdada dos seus antecessores dirigentes. Bem hajam e até à vista.
Carlos Nuno

A despedida do XVII Acampamento Rio Tejo
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Todos os parques do país,
Condições, serviços e preços
Alojamentos complementares
Coordenadas GPS dos parques
Código QR com cálculo de trajetos
Estações de Serviço para Autocaravanas
dentro dos parques de campismo
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À VENDA NO CLUBE ESTRELA - PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO
2017

Roteiro Campista

Todos os parques de
campismo portugueses com
taxas e características.
Secção de alojamento
complementar.
Inclui mapa de estradas

P.V.P. ................................. 7,90€
Na F.C.M.P. ou Clube..... 6,32€

Guia Aires

Camping
Europe du
Service Camping-Car
Áreas de
serviço
Sud para
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 APARTADO 3168 1301-902 LISBOA
Tel. 21 364 23 70 Fax 21 361 92 84 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. ................................ 15,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 14,22€

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

