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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

De acordo com os artºs. 44º, 87º e 95º do Estatutos em vigor, 
convoco os Sócios do Clube Campismo Estrela, no pleno gozo dos seus 
direitos, a reunirem-se em Assembleia Geral, Sessão Extraordinária, no 
dia 26 de Março de 2011, pelas 14h30, na Sala de Convívio do Parque 
Campismo do Clube Estrela, Estrada Nacional 116, Largo da Briosa, 
Sobreiro, Mafra, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS

1. Ratificação da nomeação para o cargo de director do sector 
Cultural, Recreativo e da Juventude do sócio nº 473 António Veríssimo 
Douro em substituição do sócio nº 581 José Pedro Baptista Oliveira, 
devido a pedido de demissão.

2. Ratificação da nomeação para o cargo de director do sector 
Cultural, Recreativo e da Juventude do sócio nº 407 Dinarte Nunes Costa 
em substituição do sócio nº 473 António Veríssimo Douro, devido a pedido 
de demissão.

De acordo com o artº. 46º do Estatutos, se à hora marcada 
não comparecer o número legal de sócios para o funcionamento da 
Assembleia, a mesma funcionará em segunda Convocatória, no mesmo 
dia e local e com a mesma Ordem de Trabalhos, uma hora depois, com 
qualquer número de sócios presentes.

Lisboa, 01 de Março de 2011

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Maria Marina Aguiar Nunes Guerreiro Lourenço
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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

De acordo com o artº. 45º do Estatutos e legislação em 
vigor, convoco os Sócios do Clube Campismo Estrela, no pleno 
gozo dos seus direitos, a reunirem-se em Assembleia Geral, 
Sessão Ordinária, no dia 26 de Março de 2011, pelas 15h30, 
na Sala de Convívio do Parque Campismo do Clube Estrela, 
Estrada Nacional 116, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com 
a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discutir, modificar, alterar e votar o Relatório e Contas da 
Direcção, respeitante ao exercício de 2010, mediante o Parecer 
do Conselho Fiscal; 

2. Discutir e votar o Orçamento Anual da Direcção para o Ano 
de 2011, mediante o parecer do Conselho Fiscal.

3. Eleição dos Corpos Gerentes do Clube Campismo Estrela 
e do Conselho de Redacção do Traço de União, para o Biénio 
2011/2012.

De acordo com o artº. 46º dos Estatutos, se à hora marcada não 
comparecer o número legal de sócios para o funcionamento da 
Assembleia, a mesma funcionará em segunda Convocatória, 
no mesmo dia e local e com a mesma Ordem de Trabalhos, 
uma hora depois com qualquer número de sócios presentes.

Lisboa, 01 de Março de 2011
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Maria Marina Aguiar Nunes Guerreiro Lourenço
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Contactos do Clube:
Geral:  clube.estrela@sapo.pt
Para a Direcção:  estrela.direccao@sapo.pt
Para a Mesa da Assembleia:  estrela.assembleia@sapo.pt
Para o Conselho Fiscal:  estrela.fiscal@sapo.pt
Para o Traço de União:  estrela.tracouniao@sapo.pt
Telefone: 261 815 525  •  Fax: 261 813 333
Telemóvel: 960 107 360

Até nova decisão da Direcção, a Sede encontra-se encerrada. Para qualquer esclarecimento ou dúvida deverá contactar os 
serviços no Parque de Campismo no Sobreiro – Mafra. Poderá também fazê-lo por telefone ou por e-mail.
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Votos de Pesar

À companheira Ema Silva Castro Lopes 
e familiares, os nossos sentidos pêsames 
pelo falecimento do seu marido sócio do 
nosso Clube, António Silva Lopes.

Aos familiares do nosso sócio, Diamantino 
Rosa da Silva, os nossos sentidos pêsames 
pelo seu falecimento.

Informações
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Gerentes para o
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INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encontram-se a pagamento na Recepção do Parque de Campismo, as Quotas e 
Revalidação da Carta de Campista referente ao ano de 2011.

Tempos difíceis…..
Está instalada a crise financeira em Portugal, e não só.
Esta crise tem um impacto negativo em todos os sectores da vida portuguesa política, 

judicial, educacional, etc, etc, senão vejamos; em relação às receitas, e porquê? Pelo aumento 
excessivo dos impostos. Numa linguagem simples; o aumento dos impostos gera medo no 
seio daqueles que querem investir e o consumo entra em queda livre, com esta medida atira 
trabalhadores para o desemprego.

Nesta conformidade, as perspectivas de manutenção ou mesmo agravamento da crise, 
podem contribuir para a persistência e crescimento de saldos deficitários, nos próximos 
exercícios, e afectar o bem-estar dos nossos associados.

Assim, confrontamo-nos simultaneamente a redução da capacidade do crescimento das 
receitas, com a inevitabilidade do aumento das despesas, e estas, têm de ser implementadas 
com medidas correctivas para minorar a situação.

Entre a vertente da receita e a questão da despesa, haverá opções a tomar, caminhos e 
metas a percorrer de índole estrutural, para numa data posterior a tornar rentável.

É um desafio exigente a percorrer, mas não deixará de ser estimulante, no rigor, na 
determinação por quem tem a responsabilidade da gestão.

É urgente avançarmos para o futuro, com firmeza, responsabilidade e, juntarmo-nos 
todos em volta de um único objectivo: consolidar a permanência do Clube, deixarmos de 
parte coisas vãs, fúteis, lamechas, etc, etc.

Nós Acreditamos no Futuro!

O Tesoureiro,
Jorge Albino Teixeira

O Clube Estrel@ está na Net..!
Visite-nos em:

www.clubecampismoestrela.pt
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1000 Edições do «Disto é que eu Gosto»

Há quase 20 anos no AR!

Todos os sábados de manhã, na Rádio Clube de Mafra, o programa “Disto é que eu 
gosto”, comemorou no passado sábado, dia 29 de Janeiro, Mil edições.

O nosso amigo Rogério Batalha, seu responsável e mentor, organizou na Achada um 
“Mega-almoço”. Esta grandiosa festa iniciou ao meio-dia com uma missa em honra dos 
ouvintes defuntos, seguindo-se o Mega-almoço convívio que se prolongou pela tarde inteira.

A Receita deste Mega-almoço reverteu para o fundo criado para a edificação da estátua 
junto á igreja de Sto. André em Mafra, do único Papa português João XXI, cuja iniciativa foi 
lançada pelo programa «Disto é que eu Gosto».

Este evento, contou com a presença de muitos artistas que já passaram pelo programa 
“Disto é que eu gosto” e com o precioso apoio da Junta de Freguesia de Mafra.

Nomes bem conhecidos de todos como Tino Costa, Miguel de Vila Pouca da Banda 
“TOCE”, Joana Veiga uma nova e excelente fadista, o fado de Coimbra presente pelo grupo 
o “Canto da Alma” entre outros pequemos e grandes artistas, passaram pelo palco de 
Mega-almoço. 

O Clube Estrela como membro da comissão de honra, não podia deixar de estar 
presente e assim, fez-se representar pela companheira Marina Lourenço, presidente da 
Mesa da Assembleia Geral e pelo presidente da Direcção, Paulo Nunes. Na sua companhia 
participaram também os companheiros Emília Lemos e António Lemos (o Necas) que 
aproveitaram até ao fim, esta belíssima tarde de convívio que terminou com um animado 
baile. 

Deixamos aqui algumas fotos desta festa.

    PASHN
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Alcobaça: Parque de Campismo encerrou por comum acordo

O parque de campismo no centro de Alcobaça fechou mesmo 
as portas, depois de a Câmara Municipal de Alcobaça ter aprovado 
o acordo de cessão do protocolo existente entre o Município e 
o Clube de Campismo e Caravanismo de Alcobaça (CCCA) que 
terminaria em 31 de Dezembro de 2012.

Apesar do parque de campismo encerrar o clube de 
campismo mantêm-se em funcionamento na sua sede.

O acordo de cessão do protocolo inclui 9650 mil euros de 
indemnização ao Clube de Campismo e Caravanismo de Alcobaça 
referente às últimas obras realizadas pelo clube, revelou Paulo Inácio, presidente da autarquia. João 
Carreira, em representação do Clube de Campismo e Caravanismo explicou que as razões para 
aceitarem este acordo foi que estavam a ter prejuízo anual, com redução de campistas para metade. 

Parque de Campismo, fecha portas após 59 anos! 

“Vi-o nascer e vou vê-lo morrer”. É com 
profunda tristeza que José Crespo confirma ao 
REGIÃO DE CISTER o encerramento do Parque 
Municipal de Campismo, após 59 anos de serviço.

“Vamos ficar de portas abertas só até ao final do 
ano, data em que termina o protocolo com a Câmara, 
e depois mais um mês para retirarmos material e 
fazermos as contas”, explica o presidente do Clube 
de Campismo e Caravanismo de Alcobaça, entidade 
que gera o Parque há cerca de 13 anos.

José Crespo geriu o Parque de Campismo durante 13 anos!
A ideia de encerrar o Parque de Campismo, segundo José Crespo, partiu da Câmara de 

Alcobaça. “Já se fala em fechar este espaço há dois ou três anos. Se não fosse agora, era para o ano”, 
opina. O presidente do Clube de Campismo de Alcobaça diz desconhecer o futuro do Parque. “Já 
se falou em muita coisa: no alargamento do Clube de Ténis, em ajardinamento ou num parque de 
estacionamento, mas ao certo não se sabe de nada”.

José Crespo não compreende as razões que levam a autarquia a encerrar o Parque, já que 
por ano recebe cerca de quatro mil pessoas. “Temos casos em que os campistas ficam uma noite, 
mas temos outros em que ficam meio ano”, argumenta. São pessoas, acrescenta, que “consomem 
diariamente em Alcobaça”. José Crespo não acredita na mudança de instalações do Parque de 
Campismo para junto da antiga Central Eléctrica, na Fervença, como chegou a ser público ainda 
no tempo do anterior executivo, liderado por Gonçalves Sapinho. Apesar de considerar o espaço 
“muito bonito”, José Crespo considera que “não é funcional, dado que quando as águas do rio sobem 
inundam tudo à sua volta”.

Bruno Letra, adjunto do presidente da Câmara, também confirmou o encerramento do Parque 
de Campismo. “Há várias ideias, a autarquia está a analisar qual será a melhor para aquele espaço 
nobre da cidade”, assegurou. Quanto à mudança de instalações, ainda que não queira adiantar os 
possíveis locais, Bruno Letra disse que “não está fora de questão essa hipótese”. Em breve, referiu 
Bruno Letra, haverá uma conferência de imprensa para explicar as razões do encerramento.

(in) Texto de Luci Pais – Jornal Região de Cister
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Sócio do Clube Estrela novo membro do
Conselho Regional Centro Sul

O companheiro Alfredo Fernandes, do Clube de Campismo de 
Lisboa, Coordenador do CRCS – Conselho Regional do Centro Sul, 
convidou o Clube Estrela a apresentar um membro para este conselho. 

A Direcção do Clube, mais uma vez muito honrada com o convite, 
indicou para o referido lugar deixado vago pelo nosso companheiro 
Castanheira, a companheira e consócia do Estrela, Maria Helena Duarte 
Almeida, com a Carta de Campismo Nacional nº 8809823.

É honroso para o nosso Clube, continuar a ter elementos que 
exercem funções de responsabilidade no seio do Movimento Associativo 
Campista.

A Direcção

2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO
- LEGALIZAÇÃO DO PARQUE CAMPISMO SOBREIRO -

No passado dia 26 de Fevereiro no nosso Parque, realizou-se a 2ª Reunião do 
Grupo de Trabalho - Legalização do Parque Campismo Sobreiro.

Presentes os Directores Jorge Albino Teixeira e Adérito Graça, o Presidente do 
Clube Paulo Nunes e os nossos associados Paulo Maia, e José Calado.

Ausentes estiveram a nossa companheira Ema Borrego que por motivo de doença 
do seu marido António Borrego, não pode comparecer. Este “Grupo de trabalho, quer 
deixar aqui o seu voto de melhoras para o nosso companheiro António Borrego, que 
neste momento passa por grandes dificuldades de saúde; a ele as suas rápidas e boas 
melhoras. 

Depois de a Direcção ter apresentado novos dados sobre o Processo de Legalização 
do parque e ter respondido ao que foi solicitado na anterior reunião, algumas ideias 
foram colocadas em cima da mesa, umas mais viáveis que outras, assim como dúvidas 
que oportunamente a Direcção terá dados para responder. Mais uma vez a Direcção 
agradece os contributos dados pelos companheiros Paulo Maia e José Calado, que 
assim demonstram o seu interesse em ajudar na viabilidade de manter este espaço uma 
realidade viva e duradoira.

Aguarda-se pela próxima reunião assim que necessário ou que os trabalhos o 
exijam.

Saudações Campistas, 
A Direcção
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Festa de Natal dos Estrelinhas

O natal é uma das festas mais importantes, pois celebra o nascimento de Jesus 
Cristo. Para muitos é também o encontro da família que vem de longe para esta 
festa calorosa e de reencontro que nos envolve a todos. No nosso parque, a festa do 
Natal dos Estrelinhas, visa sobretudo as crianças, pois é para elas que fazemos todo 
o nosso esforço, organizando a festa e oferecendo os brinquedos, que é o que eles 
mais gostam, que com muito carinho o Pai Natal distribui pelos jovens Estrelinhas.

Nem todas as crianças vieram receber a sua prenda de Natal, nem participar 
na festa, que começou logo de manhã, com um filme de Banda Desenhada, “Como 
treinar o meu Dragão”, passado em grande ecrã na nossa sala de convívio, bem 
preparada e cheia de lugares “vazios”, pois apenas uma ou duas crianças assistiram 
ao filme, mas no final, mesmo com a falta de “alguns”, que não puderam vir, a manhã 
correu bem. Correm sempre bem os eventos que são feitos com amor e carinho. 

De tarde, antes do Pai Natal aparecer para distribuir os presentes, houve um 
teatrinho bem giro com a Equipa Gema apresentando “Um Natal Mágico” peça bem 
interactiva e divertida. Todos gostaram muito!.. Também tivemos a nossa Nocas 
(Ana Pinto), que mais uma vez, com a sua boa vontade e simpatia pintou os meninos 
e alguns mais crescidinhos, com pinturas faciais muito engraçadas.

Finalmente e depois de todos chamarem várias vezes em voz alta o Pai Natal, 
que teimava em não chegar, a tão esperada distribuição das prendas que foi o 
momento mais alto do dia. Depois, aquele lanchezinho tão gostoso.

Para o ano há mais.         
  ML 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

De acordo com o estabelecido nos estatutos do CCE, vem o Conselho Fiscal apresentar o Relatório 
e parecer sobre o Relatório e Contas da Direção, no que respeita ao ano fiscal de 2010 e Orçamento 
respetivo para o ano 2011.
Relativamente aos documentos de apoio contabilístico que foram introduzidos e consequente 
reformulação de alguns métodos de trabalho ao nível do sector administrativo, deduzimos que os 
mesmos foram eficazes e daí podermos concluir que foram atingidas as nossas diretrizes, pois o 
trabalho de conferência e fiscalização de documentação revelou-se eficaz, conclusivo e transparente.
Dando continuidade ao que seria previsível, constata-se que a Direção tem gerido de acordo com as 
dificuldades atuais, com considerável esforço, verificando-se assim, alguns melhoramentos, apesar 
de, como se sabe, atravessarmos um período de crise, que é geral e com as exigências inerentes que 
são colocadas, limitarem muito a tarefa de todos.
Quanto aos valores contabilísticos apresentados, os mesmos estão dentro da nossa conjetura.
Tem havido ao longo do ano de 2010 uma grande falta de associados, falta essa que se reflete nos 
resultados financeiros de Tesouraria, o que nos preocupa.
Assim, de acordo com o exposto e pese embora algumas lacunas que possam ter ocorrido dentro do 
Orçamento estipulado para o ano de 2010, lacunas essas que assumimos, vem este Conselho Fiscal 
propor que:
1 – O Relatório de Gerência referente ao ano de 2010, bem como o Orçamento proposto para o ano 
de 2011, sejam aprovados;
2 – Aos Membros da Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Redação do Traço de 
União, bem como a todos aqueles que de alguma forma contribuíram em prol do Clube Estrela, seja 
apresentado e dado um voto de louvor.

O Conselho Fiscal



DATA

  Acampamento de Encerramento

  Parque Campismo de Picheleiros

  49º Acampamento Comemorativo do 62º

         Aniversário do CCCA

  Parque Campismo Municipal de Alcobaça

REPRESENTAÇÕES DO CLUBE CAMPISMO ESTRELA
EM

ACAMPAMENTOS DESPORTIVOS 2010

  VII Encontro Nacional Campista
  Parque de Campismo Alvorão - Torres Novas

Clube Campismo
Torrejano

21 a 23 Maio

ACAMPAMENTO ORGANIZA
  Acampamento do CCL
  de Campismo de Melides

Clube Campismo Lisboa

10 a 13 de Junho

30  Abril a 2 Maio

  2º Encontro Campista
  Parque de Campismo do Entroncamento

Clube Campismo do
Entroncamento

29 a 31 Maio

  lº Encontro de Caravanas e Autocaravanas
  Pavilhão da Caldeira - Pombal

Grupo Desportivo
"O Vigor da Juventude"

28 a 31 Maio

01 a 03 de Outubro

Grupo Desportivo
"O Vigor da Juventude"

08 a 11 de Julho
  XI Velha Guarda
  Coimbra-Bencanta-S. Martinho do Bispo

  27º Acampamento do Oeste
  Torres Vedras

Clube Campismo C.
Torres Vedras

03 a 06 de Junho

  Acampamento Regional
  Parque de Campismo de Castelo do Bode

FCMP+CRCS+CRS

Clube de Campismo
do Barreiro

10 a 12 de Setembro

Clube de Campismo
Concelho de Almada

03 a 05 de Setembro

  XXXl Acampamento de S. Martinho
  Torres Vedras

Clube Campismo C.
Torres Vedras

11 a 14 de Outubro

  7º Acampamento de Outono
  Parque de Campismo do Furadouro

Clube Campismo de 
S. João da Madeira














 

           
CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS PARA O ANO DE 2011 

       
       

                                    ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2011  
 

     Baile de Carnaval - Concurso de Máscaras                                   - 05 de Março 
      

     Baile da Pinhata - Eleição do Rei e Rainha do Carnaval            - 12 de Março 
   

     69º Aniversário do Clube  (14 Maio 1942)                                   - 14 de Maio 
 

     Santos Populares                                             - 11 e 25 de Junho 
      

     40º Aniversário do Parque (03 Julho 1971)                                  - 02 e 03 de Julho   
 

     24º Aniversário da J.E. (18 de Setembro 1987)                 - 18 de Setembro 
 

     São Martinho                                           - 12 de Novembro 
 

     Natal Estrelinhas                               - 10 de Dezembro 
 
     Passagem de Fim de Ano                              - 31 de Dezembro 
 
     Nota: 
 

     Todos os primeiros Sábados de cada mês;  “NOITE DE KARAOKE” 

 
 
 
 

PARTICIPAÇÕES PREVISTAS EM ACAMPAMENTOS EM 2011 

 

A designar pela futura Direcção eleita para o biénio 2011-2012. 
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Fim do Ano 2010 – Novo Ano de 2011
Passagem de ano, festa de fim de ano, Reveillon, ou como lhe queiram 

chamar, é a festa em que celebramos a passagem do ano velho para o ano 
novo, sempre com a esperança de que o próximo seja melhor do que o 
que passou.

A festa mais uma vez foi muito animada, abrilhantada com o conjunto 
“MUSICALDUO”, dois belos músicos que já nos prendaram outras vezes 
com belas músicas.

Como sempre, comemos do bom o do melhor que tínhamos, pois 
claro, e divertimo-nos dançando até às tantas da manhã.

Para mim este final de ano foi super, pois usufrui da companhia dos 
meus filhos, porque a vida nem sempre permite que a família esteja junta 
nestas ocasiões. Também tive a companhia de alguns que me deram a honra 
de serem meus amigos, alem de companheiros. Por tudo isto, e pelas raras 
e pequenas felicidades de que a vida é composta, esta passagem de ano foi 
na realidade fantástica.

A “Sala de Baile”, a nossa sala de convívio, estava muito bem 
ornamentada para o evento, o contrário não se podia esperar!

Desejei do coração para todos, saúde, 
emprego, paz de espírito, amor e carinho para 
espalhar por todo o lado. É um facto, uma verdade 
incondicional que todos nós muito precisamos. 

Foi muito bom! 
Marina Lourenço



10 Traço de União

Mais dias de tempestade… 

Caros companheiros
Não posso deixar de registar mais uma noite de tempestade no nosso Parque, daquelas 

em que não conseguimos dormir nem um bocadinho, sempre a pensar que vamos levantar 
voo.

Na noite de 7 para 8 de Janeiro de 2011, a chuva e o vento abanaram violentamente as 
roulottes e os avançados, alguns não resistiram. Espero que não haja mais nenhuma desgraça 
este ano, pois ultimamente o tempo tem pregado estes sustos, e consequentemente 
os custos são elevados, pois um avançado não é barato, e o dinheiro está cada vez mais 
caro. Algumas árvores tiveram também de ser cortadas pois apresentavam perigo para 
as instalações. Resistência e paciência são palavras e sentimentos importantes para 
conseguirmos ultrapassar estes Invernos cada vez mais rigorosos.

 
                                           Marina Aguiar
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A R T E S  G R Á F I C A S

Rua  25  de  Abril,  10
SOBREIRO  -  2640-578  MAFRA

geral@graficasobreirense.com
Telefone:  261 812 044

Fax:  261 854 302

61º Rally de Jovens da FICC

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO             

Helsínquia – Finlândia
21 a 25 Abril 2011

Jovens até aos 30 anos

Para mais informações contacta os dirigentes do teu clube
 ou consulta em:

http://www.ficcyouthrally2011.fi

RALLY PARA TODOS 
77º RALLY

DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DE CAMPISMO E CARAVANISMO

Praga – República Checa

PARA MAIS INFORMAÇÕES…  
CONTACTA OS DIRIGENTES DO TEU 

CLUBE OU CONSULTA EM:
www.ficc2011.cz
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A energia renovável oferece alternativas seguras, fiáveis e baratas de todas das nossas necessidades de energia. 
Ele pode fornecer tudo que os combustíveis de fóssil actualmente oferecem, mas sem a poluição.

“A Energia Alternativa é a melhor opção: o custo está a baixar, o mundo está a seguir esse caminho; é nela que 
devemos apostar.”

Bob Brown

Poupar energia: 100 maneiras de economizar
Pode não parecer que usar uma lâmpada fluorescente compacta, ou reparar uma torneira que pingue, possa 
fazer para reduzir os seus custos de energia – ou proteger o ambiente.

Mas, se em cada lar se praticarem ideias simples de poupança de energia, podemos reduzir o consumo de 
energia de forma considerável.

Só necessita tomar uns minutos por mês e vai dar pela diferença – e fazer a diferença. 

Faça uma auditoria à sua casa. Este exame analisa a estrutura das instalações e isolamento da sua casa, bem como 
o estilo de vida da sua família. Há muitas empresas especializadas que fornecem um relatório personalizado, 
detalhando maneiras específicas de poupar energia dentro da sua casa.

Consulte o “Energias & Alternativas” que preparou para si 100 conselhos simples e úteis para poupar energia.

“A resposta está em terminar com a nossa dependência nos combustíveis fósseis. Se tivermos sucesso, poderemos 
criar novas indústrias, riqueza, novas fontes de energia segura e poderemos até impedir o maior desastre natural 
da História da Humanidade e salvar milhões de vidas. Se falharmos... basicamente será a força do dinheiro a 
moldar um futuro negro.”

Al Gore

Curiosidades Sobre Energia
• A água quente pesa menos que a água fria para o mesmo volume. 
• Se gritar durante 8 anos, 7 meses e 6 dias, terá produzido suficiente energia sonora para aquecer uma chávena 
de café.
• A electricidade não se move ao longo do fio mas através de um campo à volta do fio.
• Em 10 minutos, um furacão produz mais energia do que todas as armas nucleares do mundo combinadas.
• Se soltar “traques” constantemente durante 6 anos e 9 meses, produz gás suficiente para criar a energia de 
uma bomba atómica.
• O paquete Queen Elisabeth II gasta um galão de diesel por cada 6 polegadas que se move.
• Um carro viajando a 80 km/h usa metade do seu combustível para combater a resistência do vento.
• É economia energética desligar uma lâmpada fluorescente só se não for usada dentro da próxima hora, ou 
mais. Isto sucede por cauda da alta voltagem necessária para a ligar e desligar e pelo encurtamento da vida que 
a alta voltagem provoca.
• Os Estados Unidos consomem 25% da energia mundial.
• Há combustível suficiente no tanque cheio de um Jumbo para guiar um automóvel normal quatro vezes à volta 
do mundo.
• A mais alta temperatura produzida em laboratório foi de 511 000 000ºC no Reactor de Testes de Fusão de 
Tokamak em Princeton, NJ, USA.
• O mais poderoso laser do mundo, o laser Nova no laboratório Nacional Lawrence Ivermore, CA, USA, gera 
um pulso de energia igual a 100 000 000 000 000 watts de potência durante 0,000000001 segundo para um alvo 
do tamanho de um grão de areia.

ENERGIAS ALTERNATIVAS
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ESPAÇO SAÚDE: SBV - Suporte Básico de Vida
O que é o SBV (Suporte Básico de Vida)?
Conjunto de medidas utilizadas para restabelecer a vida de uma vitima em paragem cardio-respiratória com o 
objectivo de recuperar a vitima para uma vida comparável à que tinha previamente ao acontecimento.
Assim, devemos ter em atenção os Elos da Cadeia da Sobrevivência.

Cadeia da Sobrevivência
• Acesso precoce ao sistema – Prevenir; Ligar para o 112.
• Início precoce do SBV – Ganhar Tempo; Aplicar o SBV.
• Desfibrilhação precoce – Recuperar o Coração; Aplicar Desfibrilhação.
• SAV (Suporte Avançado de Vida) precoce – Recuperar qualidade de vida; Aplicar o Suporte Avançado de Vida.

Não esquecer que:
O rápido acesso ao Sistema de Emergência assegura o início da Cadeia de Sobrevivência.

Vive a vida com limites!
CUIDA DA TUA SAÚDE

Passo a palavra aos Sócios…..
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Sabe porque é que se diz?....
Sabia que o terramoto de Lisboa de 1755 é um dos grandes responsáveis por muitas das expressões que ainda 
dizemos hoje em dia? E que “ter ouvidos de tísico” é o mesmo que ter ouvidos de quem tem tuberculose 
pulmonar? Muitas das expressões que ouvimos no dia-a-dia nasceram há dezenas (ou até centenas) de anos. 
Contamos aqui hoje, a origem de mais algumas expressões mais usadas pelos Portugueses.

“Erro Crasso”
Significado: Erro grosseiro
Origem: Na Roma Antiga, o poder dos generais era tripartido. O primeiro triunvirato de sempre era composto 
por Caio Júlio, Rompeu e Crasso. Foi dada uma simples missão a este último: atacar os Partos, um pequeno e, 
aparentemente, inofensivo povo. Crasso descurou qualquer estratégia e o resultado foi a derrota.

“Calcanhar de Aquiles”
Significado: Ponto fraco.
Origem: Segundo a mitologia Grega, Tétis, mãe de Aquiles, queria tornar o seu filho indestrutível. Para que 
isso acontecesse, mergulhou-o num lago mágico, segurando-o pelo calcanhar. Alguns anos mais tarde durante a 
Guerra de Tróia, Aquiles foi atingido no único sítio que não tinha sido mergulhado nas águas mágicas, precisamente 
o calcanhar. Descobriu-se assim o único ponto capaz de enfraquecer o temido guerreiro.

“Fazer Tijolo”
Significado: Morrer
Origem: A destruição causada pelo terramoto de 1755 foi gigantesca. Hoje em dia, é praticamente inimaginável. 
E a falta de recursos para a reconstrução também. Com o objectivo de utilizar a argila para fazer tijolos, de modo 
a reerguer as casas que caíram, os restos de antigos cemitérios árabes foram reutilizados. Mas, entre a argila, 
eram frequentemente encontradas ossadas. Daí que tivessem surgido frases como “daqui a uns tempos estou a 
fazer tijolo” entre os populares.

“À Grande e à Francesa”
Significado: De forma luxuosa.
Origem: Jean Andoche Junot auxiliou Napoleão Bonaparte durante a primeira invasão dos franceses ao território 
português. Jean Andoche Junot viveu em Portugal durante alguns anos e sempre de forma extremamente 
luxuosa. A imaginação, a observação e a sabedorias populares encarregaram-se de criar esta expressão.

“Ter ouvidos de tísico “
Significado: Ter uma óptima audição.
Origem: Muitos soldados que combateram na II Guerra Mundial (1939 – 1945) sofreram de uma doença chamada 
tísica. Esta doença assemelhava-se muito ao que hoje conhecemos por tuberculose pulmonar. Quem sofre desta 
doença caracteriza-se por ter uma sensibilidade auditiva fora do normal. Da próxima vez que disser que alguém 
tem ouvidos de tísico, tenha cuidado: pode ofender-se!

“Queimar as pestanas “
Significado: Estudar muito
Origem: Aquele que estudava antes da existência da electricidade não tinham a vida muito facilitada. Antes pelo 
contrário. Estudavam e trabalhavam á luz de velas ou de lamparinas e, para que pudessem ler ou trabalhassem 
convenientemente, tinham de as colocar muito perto do texto, correndo sérios riscos de ficar com as pestanas 
queimadas.

“Obras de Santa Engrácia “
Significado: Interminável; sem fim.
Origem: Fundada em 1568, a igreja de Santa Engrácia, na freguesia de S. Vicente de Fora, em Lisboa, é a 
responsável por outra das famosas expressões populares portuguesas. Mais conhecida, desde 1916, como 
Panteão Nacional, a igreja de Santa Engrácia ruiu em 1681 e começou a ser reconstruída, mas as obras duraram 
até meados do séc. XX. É que as “obras de Santa Engrácia” foram mesmo longas: duraram nada mais, nada 
menos, do que 350 anos.

“Cai o Carmo e a Trindade”
Significado: Desgraça; aparato; barulheira; surpresa; confusão.
Origem: O terramoto de 1775 deixou muitas marcas físicas. Mas há marcas culturais que também persistem. 
Uma delas é esta expressão.  Durante o terramoto ouviu-se um enorme estrondo por toda a cidade de Lisboa. 
Quando os habitantes descobriram qual tinha sido a verdadeira causa de tal barulheira, logo disseram: “Caiu o 
Carmo e a Trindade”, isto é, desabaram os Conventos do Carmo e da Trindade.

Passo a palavra aos Sócios…..
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“TRAÇO DE UNIÃO”, EM VIAS DE EXTINÇÃO!

Caros Leitores,

Um título forte mas que não deixa de ser uma realidade bem possível nos tempos 
mais próximos, bem mais próximos do que possamos até pensar.
Sentimento comum a todos os Conselhos de Redacção, em especial aos dos últimos 
anos, é de um vazio de artigos para o Traço de união!

Não cabe exclusivamente ao Conselho de Redacção, a elaboração de artigos, nem 
por questões éticas o deverá fazer! Este é um espaço de todos e assim, aberto a 
todos!

O próximo Conselho de Redacção do Traço de União, tem pela frente a árdua tarefa 
de em conjunto com a também próxima Direcção, decidir o novo formato ou não, 
do Traço de União, ou, quem sabe a sua extinção.

Neste momento, e de há uns bons anos para cá, a nossa Revista, tem passado pela 
escassez não só de artigos, pois ninguém do Clube os escreve ou envia, bem como 
da falta de interesse deste espaço que a todos nós pertence e ao qual devemos dar 
a nossa colaboração.

Com custos anuais a rondarem os 5.000€, temos forçosamente de agir!  

Usando um estrangeirismo, “News Letter”, ou seja “Boletim Informativo”, um novo 
formato desta Revista estará possivelmente prestes a nascer. Sinais dos tempos!

Caros Leitores,

Esta é a página do descontentamento do “TRAÇO DE UNIÃO”!

Desejamos desde já ao futuro Conselho de Redacção, boa sorte, bom trabalho e 
muitos bons artigos para o próximo biénio 2011/2012. 

Assinado,
Pelo Conselho de Redacção do ”Traço de União”, nesta que é a última edição da 
nossa Revista do biénio 2009/2010. 




