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PROGRAMA

NATAL DOS ESTRELINHAS
12 de Dezembro de 2009

10.30h. - Cinema para os mais pequenos
“MADAGASCAR 2”

15.00h. - Tarde de Animação com o Grupo
“NO MUNDO DA LUA”

 - Pinturas Faciais

- Teatro

- Lanche

- Entrega de prémios de 
actividades desportivas

- Entrega das Prendas de Natal 
pelo Pai Natal



Como é sabido, a educação não se vende em estabelecimentos comerciais, ou qualquer feira 
móvel.

Adquire-se e refina-se, de acordo com a consistência da nossa personalidade.
A pessoa educada tem normas de conduta, pautando-se pelo ameno diálogo com quem quer 

que seja, actuando com um gesto gentil e simpático. 
Por outro lado também terá de saber lidar com pessoas grosseiras ou belicosas, de modo a não 

lhes dar a mínima oportunidade de gerar conflitos desagradáveis ou de afronta pessoal - o que nem 
sempre é fácil.

Uma pessoa educada prima pela urbanidade para com os outros, preocupando-se com o bem 
estar e agir de acordo com as regras do relacionamento fraternal e tolerante.

Uma pessoa educada é a que se exprime com palavras, tais como: por favor, muito obrigado, 
bom dia, boa noite, com licença, desculpe, e controlar-se para não proferir palavras de cariz obsce-
no ou ofensivo, em paridade com a educação de um qualquer carroceiro brutamontes, criado em 
pocilga imunda.  

É lícito deduzir que qualquer funcionário mal educado pode denegrir a imagem da empresa 
onde trabalha, pondo em causa a salvaguarda dos seus próprios colegas de trabalho.

De igual modo, se um administrador tiver igual tratamento para com um funcionário, será apon-
tado, negativamente por todos, quanto á atitude tida para com o funcionário que denegriu. 

Entendo que compete, em primeiro lugar, á família a orientação educacional dos filhos, e à Es-
cola a continuidade e orientação desse princípio básico e, por último a manutenção e consistência de 
princípios na escola do dia a dia.

Não é o berço em que nascemos, mas sim o ambiente familiar proporcionado que nos pode 
trazer amor, disciplina e respeito em consonância com os sãos princípios ditados pela nossa consci-
ência.

Vem isto a propósito da prática do campismo poder permitir-nos fazer uma desintoxicação do 
stress acumulado ao longo dos dias de trabalho insano, das preocupações da vida recheada de outros 
problemas e, podermos conviver com os nossos associados ou utentes.

O sol, o ar puro e o contacto com a natureza são mezinhas, postas à nossa disposição, que 
absorvemos e compartilhamos, em simultâneo, com todos aqueles que nos rodeiam, Companheiros 
ou personagens de passagem.

Defendo que não devem ser praticados actos ou atitudes que nos possam incomodar ou aos 
que nos rodeiam.

Cumprindo Regulamentos, Estatutos, bem como o Código Campista, podemos obter uma fra-
terna e sã camaradagem, de mãos dadas com a mútua educação.

No nosso Estrela sempre existiu amizade e preocupação pelo bem estar dos Companheiros 
que connosco lidam mais assiduamente e, disso dou como exemplo, aquela preocupação quando 
algum companheiro está ausente do nosso convívio durante algum tempo, alguém se disponibilizar 
para o contactar e saber se está com algum problema.

Durante muitos anos assim foi, e é, e estou certa, vai continuar a ser.
O Estrela, fisicamente, é um Clube pequeno, mas de uma enorme dimensão no seio do Mo-

vimento Associativo Campista e isso, deve-se ao trabalho de todos aqueles que, de mãos dadas, o 
apoiaram e continuam apoiando. 

O Companheiro é peça fundamental na consistência do que antes lhe tentei transmitir.

Marina Lourenço
(Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

Editorial
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 SAUDAÇÕES

Com a aproximação da época festiva do 
Natal e Ano Novo, os Corpos Gerentes do 

“Clube Estrela”, Conselho de Redacção 
do Traço-de-União, Funcionários e 

Colaboradores, deixam aqui expressos a 
todos os associados, leitores, amigos e demais 

companheiros, os votos amigos de um Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo com a melhor 

saúde e os desejos de um Novo Ano Campista 
na vanguarda do movimento.

EXEMPLO

Tem uma vida tão linda
muito virada ao futuro
numa beleza infinita
porque nasceu no campismo

Não pode ser mais contente
a existência risonha
bonita, sem acidente
vida linda, sem ter ronha

Nasceu num bonito parque
de campismo lusitano
sem ter nada que o marque
bem perto do oceano

Seus pais fizeram campismo
querendo, por vocação
que ele entrou com civismo
sempre com educação

A vida assim começou
P’raquele dito petiz
por isso realizam
existência tão feliz

Foi assim o seu viver
de beleza e de lirismo 
o que soube agradecer
ao que passou no campismo

Se todos pudessem ter
do campismo a existência
era a certeza de haver
uma mais linda vivência

Por isso o nosso conselho
aqui vai, p’ra quem tem filhos
não é novo, já é velho
é de vos livrar de sarilhos

Dar aos pequenos bom ar
educação e altruísmo
tudo podem ir buscar
num bom parque de campismo

Caro amigo, companheiro
Isto não vai esquecer
faça um campismo ordeiro
goze a vida com prazer.

Jorge Valente

“VALE MAIS TARDE”

Do que nunca!
Foi o que aconteceu com esta notícia.
No passado mês de Abril do corrente ano, mais 
concretamente no dia 16 pelas 20h, deslocaram-
-se à sede da Federação de Campismo e Monta-
nhismo de Portugal, os Corpos Sociais do nosso 
clube, (após a tomada de posse) a fim de apre-
sentar cumprimentos à Direcção da F.C.M.P.
Recebidos pela Direcção da nossa Federação, 
esta ficou bastante sensibilizada, fazendo votos 
de boa gerência.

Carlitos Oliveira
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As nossas Actividades Desportivas
Gincana de Bicicletas 
Realizou-se no passado dia 10 de Outubro de 2009, uma “Gincana de Bicicletas” no 

campo de jogos do nosso Parque. A tarde foi de muita perícia e divertimento desde os mais 
pequeninos aos mais crescidinhos.

Entre o Slalom inicial, passar por cima da prancha, o famoso oito, o transporte de um 
copo de água em andamento até ao chutar da bola para a baliza, todos se esforçaram ao 
máximo por um bom lugar no pódio.

A Classificação foi a seguinte: 

Menores de 12 Anos – 1º Lugar: Bruno Alexandre (7 anos) » 160 pontos
                                         2º Lugar: Beatriz Fernandes (7 anos) » 140 pontos

Maiores de 12 Anos – 1º Lugar: Micael Silva » 190 pontos
                                       2º Lugar: Dinarte Costa » 160 pontos
                                       3º Lugar: Fernando Fernandes » 130 pontos

Actualização de dados
Os Serviços Administrativos do Clube Estrela solicitam a todos os Sócios o preenchi-

mento da ficha de actualização de dados que se encontra no final da revista.
A mesma deverá ser entregue ou enviada para os Serviços do Clube até 28 de Feve-

reiro de 2010.
                                                                                  Os Serviços 

       
Agradecimento
Agradeço à Direcção e aos companheiros do Clube Estrela, o acompanhamento que 

nos deram neste momento tão difícil.                                                                                                                     
                                                                           Ema e António Borrego 
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Dia de S.Martinho e Noite de Fados

Diz a Lenda que enquanto S. Martinho cavalgava debaixo 
de uma grande tempestade encontrou um pobre andrajoso 
e cheio de frio. S. Martinho, com a sua bondade rasgou a 
sua bela capa ao meio e deu-lhe metade para ele se cobrir. 
Na mesma altura, a chuva parou, o Céu ficou límpido e o 
sol apareceu, daí o ditado de que no dia de S. Martinho está 
sempre um bonito dia. E o nosso dia de S. Martinho correu 
de igual forma sem frio nem chuva. Assaram-se e comeram-
-se castanhas num ameno clima de convívio.

A noite foi de Portugal que ganhou à Bósnia um a zero, jogo que assistimos em 
grande ecrã começando logo de seguida a nossa noite de fados.

Mais uma vez o nosso anfitrião, Leonel Silva, fadista conceituado, presenteou-
-nos com um magnífico elenco de Fadistas em que apenas faltou a fadista Conceição 
Ribeiro por motivos de saúde e á qual desejamos as rápidas melhoras, sendo 
substituída pela Linda Leonardo, também uma belíssima voz do fado. Tanto os fadistas 
como os guitarristas estiveram ao mais alto nível, uns cantando e acompanhando as 
belas vozes com que nos deliciaram, fossem elas tanto profissionais ou amadoras. 
Estas últimas, na sua maioria “prata da casa” e amigos que também abrilhantaram a 
noite, provaram mais uma vez que ainda têm muito para dar e que a participação de 
todos nas actividades do Estrela só nos engrandece. 

Foi definitivamente um serão bastante agradável!
MLVCPN 
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Receitas Tradicionais de Natal
Caros Amigos, com o aproximar da época natalícia deixamos aqui 

algumas dicas sobre os  melhores paladares da gastronomia portuguesa para 
o seu Natal em família.

Portugal é um país com tradição na culinária onde de região para 
região podemos experimentar os mais diversos sabores.   

Natal é tradição com alegria, cor e sabor.
Seleccionámos uma receita de Natal muito conhecida de todos:

Bacalhau da Consoada (Minho e Douro)
Preparação:
Cozem-se postas de bacalhau bem alto demolhado juntamente com couves pencas (couve 

portuguesa).
À parte, cozem-se batatas com pele.
Na altura de servir, descascam-se os ovos e pelam-se as batatas. Serve-se tudo junto ou em 

recipientes separados.
Deve preparar-se tudo à última da hora para que seja servido bem quente.
 Preparação do molho:
Leva-se ao lume uma porção de azeite (cerca de 0,5 dl por pessoa) com alguns dentes de 

alho abertos ao meio. Quando levantar fervura, retira-se do lume e junta-se um pouco de vinagre.
Serve-se numa molheira.
E Bom Apetite!

Aceite as nossas sugestões gastronómicas para a 
consoada deste Natal e tenha umas festas felizes e 
muito saborosas.

Aletria com Ovos (Minho e Douro)
Azevias (Baixo Alentejo)
Bolinhos de Jerimu (Minho e Douro)
Bolo de Família (Madeira)
Bolo de Natal (Açores)
Bolos Podres de Natal (Ribatejo)
Broas de Natal (Estremadura)
Filhós de Chila (Douro)
Filhós Enroladas (Alentejo)
Merendeiras do Natal (Estremadura)
Migas Doces (Trás-os-Montes e Alto Douro)
Pudim de Natal
Rabanadas Douradas ou Fidalgas (Minho e Douro)
Roupa-velha (Minho e Douro)
Sonhos de Fanhões (Estremadura)
Sopa Dourada
Vinho do Porto Quente (Douro)

Pedro Alexandre Nunes

Companheiro,
Conhece o que se canta no Natal em 
Portugal? 
Ora aqui fica uma letra tradicional da 
região algarvia.  

“Linda Noite de Natal”, 

Linda noite de Natal
Noite de grande alegra
Caminhava S. José
Mais a sagrada Maria
Linda noite, linda noite
Linda noite de Natal

Caminhavam p’ra Belém
Para lá chegar de dia
Mas quando eles lá chegaram
Já todo a gente dormia
Linda noite, linda noite
Linda noite de Natal

Bateram a muitas portas
Mas ninguém lhes acudia
Foram dar a uma choupana
Onde o boi bento dormia
Linda noite, linda noite
Linda noite de Natal
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A verdadeira História do Pai Natal

O Pai Natal tem 
vários nomes dependo 
do país e cultura, mas 
independentemente do 
nome que ele recebe, 
trata-se sempre de S. 
Nicolau, um senhor muito 
simpático e generoso, 
que nasceu no ano de 350 
D.C., em Patara. Depois 
de viajar por muitos 
sítios, S. Nicolau decidiu 
ir viver em Mira, onde anos 
mais tarde se tornou bispo da 
Igreja Católica. Muitos milagres 
lhe são atribuídos e grande parte 
destes relacionam-se com a doação de 
presentes. Ele, hoje, ainda é vivo já que a sua Fonte de Vida é a crença das pessoas 
na sua existência, quando ninguém mais acreditar no Pai Natal é quando ele morre!

Actualmente ninguém sabe ao certo onde é que o Pai Natal vive, uns dizem que 
é na Noruega, outros dizem que é na Finlândia e ainda outros dizem que ele vive no 
Pólo Norte. A verdade é que o Pai Natal não quer que ninguém saiba onde é que 
ele mora, para conseguir trabalhar sem ser incomodado, pois o seu trabalho não 
se resume a distribuir os presentes na noite de Natal, é também necessário fazer 
os presentes, saber o que cada criança pediu e o que cada uma realmente merece.

O Pai Natal tem uma lista, que actualmente já é computorizada, de todas as 
crianças do mundo.              

O Pai Natal e os seus ajudantes, os duendes, através dessa lista sabem onde é 
que cada criança mora e assim podem observar o seu comportamento ao longo do 
ano.

Para conseguir entregar todos os presentes numa só noite, o Pai Natal tem de 
usar a sua magia, tanto o seu trenó como as suas renas são mágicas. As renas do Pai 
Natal são nove: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitze e 
Rodolfo. A rena que lidera o trenó é o Rodolfo, já que este tem um nariz brilhante 
que ilumina todo o caminho. 

Para mandar a tua carta ao Pai Natal podes utilizar 3 métodos diferentes:
• Enviar pelo correio:
• Enviar um e-mail pela Internet;
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• Simplesmente 
deixar a tua carta no 
presépio de tua casa (o Pai 
Natal ou um dos seus ajudantes 
vai lá busca-la).

Independentemente do 
método que escolheres deves 
sempre dizer aos teus pais quais são 
os presentes que queres, porque às 
vezes os ajudantes do Pai Natal são 
desorganizados e perdem as cartas. 
Quando isso acontece, o Pai Natal 
manda um dos seus ajudantes ir 
perguntar aos teus pais o que é que tu 
pediste.

Por vezes os meninos recebem presentes 
que não corresponde ao que pediram, isso 
acontece por vários motivos:

• Não te portastes bem e o Pai Natal 
acha que tu não mereces o que pediste;

• A tua lista é muito grande e o Pai Natal 
não te pode dar tudo o que pediste, pois ele 
também tem de dar presentes aos outros 
meninos;

• O Pai Natal não dá presentes que os 
teus pais não te dariam (exemplo: brinquedos 
perigosos).

Quando o Natal acaba, o Pai Natal vai de 
férias com a Mãe Natal, afinal ele trabalhou 
muito e tem de recuperar as suas forças para 
no próximo ano voltar a preparar tudo para 
que o Natal seja um sucesso.

Paulo Alexandre Nunes

A R T E S  G R Á F I C A S

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

grafica.sobreirense@mail.telepac.pt
Telefone:  261 812 044

Fax:  261 854 302
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Receita da Dona Rosário
Dona Rosário é uma senhora de idade avançada, miúda, e tão elegante, que todos os  dias, às 8 

da manhã, ela já está  vestida, bem penteada e discretamente maquilhada, apesar da sua pouca visão.
E hoje ela mudou-se para uma casa de repouso: o marido, com quem ela viveu muitos anos, 

morreu recentemente, e não havia outra solução.
Depois de esperar pacientemente durante duas horas na sala de visitas, ela ainda deu um lindo 

sorriso quando a recepcionista lhe veio dizer que o seu quarto estava pronto.
 Enquanto ela manobrava o andador em direcção ao elevador, dei uma descrição do seu 

minúsculo quartinho, inclusive das cortinas floridas que enfeitavam a janela.
Ela interrompeu -me com o entusiasmo de uma garota que acabou de apanhar um filhote de 

cachorrinho.
- Ah, eu adoro essas cortinas...
- Dona Rosário, a senhora ainda nem viu o seu quarto... Espere um pouco...
- Isto não tem nada a ver, respondeu ela, felicidade é algo que você decide por princípio. Se 

eu vou gostar ou não do meu quarto, não depende de como a mobília vai estar arrumada... Vai 
depender de como eu preparo a minha expectativa. E eu já decidi que vou adorar. É uma decisão 
que tomo todos os dias quando acordo.

Sabe, eu posso passar o dia inteiro na cama, contando as dificuldades que tenho em certas 
partes do meu corpo que não funcionam bem...

Ou posso levantar -me da cama agradecendo pelas outras partes que ainda me obedecem.
- Simples não é?
- Nem tanto; isto é para quem tem auto-controle e exigiu de mim um certo ‘treino’ pelos anos 

a fora, mas é bom saber que ainda posso dirigir meus pensamentos e escolher, em consequência, os 
sentimentos.

Calmamente ela continuou:
- Cada dia é um presente, e enquanto meus olhos se abrirem, vou focalizar o novo dia, mas 

também as lembranças alegres que eu guardei para esta época da vida. A velhice é como uma conta 
bancária: você só retira aquilo que guardou. Então, meu conselho para si é depositar um monte 
de alegrias e felicidades na sua Conta de Lembranças. E, aliás, obrigada por este seu depósito no 
meu Banco de lembranças. Como você vê, eu ainda continuo depositando e acredito que, por mais 
complexa que seja a vida, sábio é quem a simplifica.

Depois pediu-me para anotar:
Como manter-se jovem:
1. Deite fora os números que não são essenciais. Isto inclui a idade, o peso e a altura. Deixe que 

os médicos se preocupem com isso.
2. Mantenha só os amigos divertidos. Os depressivos puxam para baixo. (Lembre-se disto se 

for um desses depressivos!)
3. Aprenda sempre: Aprenda mais sobre computadores, artes, jardinagem, o que quer que  

seja. Não deixe que o cérebro se torne preguiçoso. “Uma mente preguiçosa é oficina do Alemão.”  
E o nome do Alemão é Alzheimer!

4. Aprecie mais as pequenas coisas.
5. Ria muitas vezes, durante muito tempo e alto. Ria até lhe faltar o ar. E se tiver um amigo que 

o faça rir, passe muito e muito tempo com ele / ela!
6. Quando as lágrimas aparecerem, aguente, sofra e ultrapasse. A única pessoa que fica conosco 

toda a nossa vida somos nós próprios. VIVA enquanto estiver vivo.
7. Rodeie-se das coisas que ama: Quer seja a família, animais, plantas, hobbies, o que quer que 

seja. O seu lar é o seu refúgio.
8. Tome cuidado com a sua saúde: Se é boa, mantenha-a. Se é instável, melhore-a. Se não 

consegue melhora-la , procure ajuda.
9. Não faça viagens de culpa. Faça uma viagem ao centro comercial, até a um país diferente, 

mas NÃO para onde haja culpa.
10. Diga às pessoas que ama que as ama a cada oportunidade.
 VIVA ENQUANTO ESTIVER VIVO!

Paulo Alexandre Nunes



60º Acampamento Internacional da Juventude da FICC

A. C. T. ITALIA FEDERAZIONE 
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA 
Costituita D.M. con 9 marzo 1940 
Viale G. Massaia, 39 - 00154 ROMA 
Tel. 065140979-336739885 fax 0697255047 
E-mail: rally@actitalia.it 
www.ficcyouth.com     www.actitalia.it 

A A.C.T. Italia Federazione convida os jovens de todo o mundo participar no 60 
FICC Juventude Rally, que será realizado em Roma de 31 de Março a 5 de Abril de 2010. 

O número de participantes é limitado a 500 pessoas, por isso é muito importante 
que te inscrevas a tempo para ter a certeza de poderes participar. 

As inscrições que chegaram depois de se atingir os 500 participantes não serão aceites. 
A comissão organizadora reserva-se ao direito de fazer qualquer alteração ao pro-

grama e sem qualquer informação prévia, para que assim possa garantir o sucesso deste 
Rally da Juventude. 

Estás cordialmente convidado a visitar este Site a fim de ter obteres as informações 
actualizadas. 

As actividades, excursões, actividades em campo e outras, ainda estão em prepara-
ção. Haverá visitas guiadas a outras importantes cidades Italianas como Florença, Pompeia. 

Todos os participantes receberão, após a inscrição, todas as informações úteis para 
visitar Roma por conta própria. 

Vem divertir-te connosco! Inscreve-te já!
Encontramo-nos em Roma!
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A nossa Juventude Estrela está de parabéns! 
Com as chuvas que se aproximam, e que com certeza iriam 

provocar o entupimento e um deficiente escoamento das águas, foi 
feita uma limpeza geral nas ruas do nosso Parque.

Numa 1ª fase dos trabalhos, foram removidas as grelhas dos 
tubos de escoamento de águas pluviais e limpos de folhas secas 
e lixo acumulado há bastante tempo. Os serviços contaram com 
uma preciosa e decisiva ajuda de alguns dos nossos “Estrelinhas” 
como o Rodrigo Moitas, o David de Sousa, o Carlinhos Lourenço 
e o Micael Silva.

Depois numa 2ª fase, ajudaram só os que se encontravam no 
Parque nesse fim de semana e que foram o David e o Micael.

Este convívio de trabalho acabou com um lanche para todos 
que foi muito bem merecido pela disponibilidade de cada um.

Despertar os jovens para os problemas que existem, foi um 
dos objectivos, até porque são eles os futuros sócios ou quem sabe 
dirigentes do nosso Clube.

O sector administrativo agradece a sua colaboração.

Carlos Lourenço
(Director do Sector Administrativo)

Juventude Estrela em acção!

Carlinhos Lourenço

David de Sousa

Rodrigo Moitas e
Micael Silva
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O Último Livro que li... 
“Nos Confins do Mundo” de Harry Thompson é um romance histórico 

baseado na amizade entre dois homens extremamente influentes do século XIX, 
embora só um seja realmente conhecido nos dias de hoje fora da Inglaterra. O 
primeiro chama-se

Robert Fitzroy, e é o capitão de um navio hidrográfico, Beagle, é também 
deputado da Câmara dos Comuns, governador da Nova Zelândia e pioneiro 
em técnicas para tentar prever as condições climáticas, um dos “Pais” da 
meteorologia.

Mas a realização pela qual ficou mais conhecido (e que o fez se arrepender 
pelo resto de sua vida) foi a de transportar um jovem filósofo e aprendiz de 
geólogo numa viagem de quatro anos pelo mundo: Charles Darwin, o segundo personagem principal 
do romance.

O livro narra um período que compreende boa parte da vida desses dois amigos. Discutiam 
Filosofia e Natureza até ao momento em que suas ideias acabam fazendo com que se tornem 
adversários.

Charles Darwin, que no início da idade adulta tinha planos de se tornar padre, começa a 
questionar a sua fé à medida que seus estudos o levam à criação de uma das mais importantes 
teorias cientificas dos últimos tempos: A Teoria da Evolução e do aparecimento da vida. Enquanto 
Robert Fitzroy, se recusa a aceitar qualquer evidência que contradiga a Bíblia. Alguns dos melhores 
momentos do livro são justamente as discussões filosóficas e cientificas entre os dois.

O escritor escreveu não só um excelente romance, baseado numa extensa pesquisa sobre a 
época, como consegue fazer isso sem ter que desvirtuar a História (ciência) no processo. Algo raro 
nos dias de hoje.

Infelizmente, o autor faleceu de cancro no mesmo ano em que o livro foi publicado, não 
havendo mais nenhuma obra dele.

Gostei muito deste livro.
Marina Lourenço

Presépio partido
Estavam uns garotos a brincar no pátio da 
igreja por alturas do Natal. Até que um de-
les sem querer esbarra num dos bonecos do 
presépio e parte-o. Passado um bocado chega 
o padre:
- Quem é que partiu o pastor?
Todos ficam muito calados até que depois de 
muita insistência o culpado se acusa.
- Então tens de pagar o estrago.
- Eu não tenho dinheiro senhor padre.
- Então paga o teu pai.
- Eu não tenho pai.
- Paga a tua mãe!
- Também não tenho mãe...
- Então não tens ninguém? És sozinho no mundo?
- Não! Eu tenho uma irmã mais velha.
- Pronto paga ela.
- Ela também não pode pagar, não tem dinhei-
ro. É freira.
- Não se diz freira; diz-se esposa de Cristo.
- Ah, então o meu cunhado que pague!...

A Loira e o Pai Natal
Uma loira telefona para o Pai Natal:
- Eu queria falar com o Pai Natal.
- É o próprio.
- Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?

Juiz
Era época de Natal e o juiz sentia-se benevo-
lente ao interrogar o réu.
- De que é acusado?
- De fazer as compras de Natal antes do tem-
po.
- Mas isso não é crime nenhum!!!! Com que 
antecedência as estava a fazer?
- Antes de a loja abrir.
                                                

Maria Rosa Nunes

Anedotas de Natal
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O Clube Estrel@ na Internet..!
 

Inauguração do Site do Estrela

Sábado dia 02 de Janeiro de 2010

www.clubecampismoestrela.pt

Venha assistir à inauguração do nosso Site em grande ecrã na 
Sala Convívio do nosso Parque,

Sábado, dia 02 de Janeiro de 2010 pelas 17h00. 

Uma mais valia na imagem do Clube Campismo Estrela,
na informação aos associados e a todos os que procuram um 

Parque de Campismo para passar uns dias de lazer
ou até simplesmente uma visita virtual ao nosso Clube!

COMPANHEIROS, CONTAMOS CONVOSCO!...  

Carnaval 2010
 

Venha divertir-se!                                       
Dia 20 de Fevereiro de 2010
na Sala Convívio do Parque.

“AO COMPANHEIRO
LAUREANO PAULO,

O NOSSO MUITO OBRIGADO”

A Direcção do Clube Estrela vem agradecer publicamen-
te ao nosso querido e sempre leal companheiro Laure-
ano Paulo, pela sua total e completa disponibilidade e o 
imenso carinho que tem pelo clube que ajudou a cres-
cer, desde há muitos anos. Ao companheiro Laureano 
Paulo, um obrigado muito especial pelo esforço dispen-
dido no embelezamento da entrada do nosso parque, 
entre outros trabalhos que tem vindo a desenvolver.

A Direcção 
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Passo a palavra aos Sócios

As minhas Quadras para todos (parte III)

Se não souberes ser prudente
quando desfaças de alguém,
dás motivo a que outra gente
desfaça de ti também.

Quando alguns homens se convencerem
que à força nada se faz
serão felizes os que pensam
num mundo de amor e paz.

Nada tão inebriante, eloquente e sensual,
Como a troca muda de olhares num alfabeto oriental

Não deixes os teus maus impulsos comandarem a tua mente
porque assim podes prejudicar
muito boa gente.

Quem me dera ser mosca
para na tua roulotte entrar.
Então ouviria o que tu
na minha pele estavas a ratar.
 
Termino estas simples quadras desejando aos companheiros 
que sejam cada vez mais amigos e ordeiros
porque só assim no campismo
seremos sempre os primeiros.

 Xela

O Gajo que não queria ir à tropa!
(Texto verídico de um gajo que não queria ir à tropa:)
“Exmo. Sr. Ministro da Defesa,
Venho deste modo explicar-lhe uma situação delicada que tem vindo a ocorrer, de maneira a poder obter um 
eventual apoio vindo de Vossa Exa..
Tenho 24 anos, e fui esta semana chamado para ir à tropa. Sou casado com uma viúva de 44 anos, mãe de uma 
jovem de 25 anos, da qual sou padrasto. O meu pai, por seu lado, casou-se com essa jovem em questão.
Neste momento, o meu pai passou a ser o meu genro, uma vez que se casou com a minha filha.
Deste modo, a minha filha, ou chamemos-lhe, enteada, passou a ser a minha madrasta, uma vez que é casada 
com o meu pai. A minha esposa e eu tivemos, no mês passado, um filho. Esse filho tomou-se o irmão da mulher 
do meu pai, portanto o cunhado do meu pai. O que faz com que seja o meu tio, uma vez que é o irmão da minha 
madrasta. O meu filho é, portanto, o meu tio...
A mulher do meu pai teve no Natal um rapaz, que é ao mesmo tempo o meu irmão, uma vez que ele é filho do 
meu pai, mas o meu neto por ser o filho da minha enteada, filha da minha esposa.
Desta maneira sou o irmão do meu neto!!...
E como o marido da mãe de uma pessoa é o pai da mesma, verifiquei que sou o pai da minha esposa, e o irmão 
do meu filho. Resumindo: sou o meu avô!!!
Deste modo, Sr. Ministro, peço-lhe que estude pacientemente o meu caso, porque a lei não permite que o pai, 
o filho, e o neto sejam chamados à tropa na mesma altura.
Agradecendo antecipadamente a sua atenção, mando-lhe os meu melhores cumprimentos.

António da Consolação de Jesus”

NATAL

Desta quadra tão bonita
do Natal que aí vem
duma beleza infinita
p’ra toda a gente também

Natal é sempre beleza
com atitudes bem certas
Natal é sempre certeza
p’ra desejar boas festas

Boas-festas é prazer
é bondade, é alegria
toda a gente vai querer
festa linda, neste dia

Que seja lindo o Natal
sempre alegre, sorridente
é a festa que afinal
é sempre de toda a gente

Se isto for realizado
entraremos num reinado
com atitudes modestas
teremos então ensejo
de gozar este desejo
de Felizes Boas-Festas

 Jorge Valente
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Notícias da Direcção
“Tabela de Preços 2010”
Em reunião de Direcção de 08 de Novembro foi deliberado que não haverá aumento da 
tabela de preços para o ano 2010, tendo em conta a Crise que o país ainda atravessa.
Esperamos assim contribuir para o aumento das estadas, que já se vem a verificar no nosso 
Parque e na admissão de novos Sócios.                                                            

A Direcção

Notícias da Direcção Administrativa
Informamos que foram criados 4 novos espaços verdes e requalificados os existentes, para 
que possamos proporcionar aos que visitam o nosso Parque uma melhoria de serviços e 
uma estadia agradável.  
Agradecemos a colaboração de todos os que contribuíram para mais uma boa causa e ima-
gem do nosso Parque em especial aos companheiros Dinarte Costa, Fernando Teixeira, José 
Claro e Victor Pereira.

Carlos Lourenço
(Director do Sector Administrativo)

 

Notícias da Direcção Técnica
. Com a finalidade do aproveitamento dos espaços verdes, estamos a limitar as respectivas 
zonas com muretes e tratamento do terreno. 
. Para diminuir a acústica vinda do exterior do parque e ventos, iniciamos a plantação de 
arbustos ao longo da vedação junto à estrada principal desde o portão de emergência até às 
traseiras da cozinha a fim de fazer uma sebe de protecção.
. Em relação à Legalização do Parque, estamos a dar continuidade no fornecimento de to-
dos os elementos solicitados, execução de trabalhos e alterações ao projecto exigidas pela 
Câmara Municipal de Mafra e demais entidades dentro dos prazos solicitados.    

Adérito Graça
(Director do Sector Técnico)

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Pedido de Foto
Os Serviços Administrativos do Clube Estrela solicitam a todos os Sócios que não o fizeram 
na 1ª fase (data do rebaixamento do número de sócio), a entrega de uma foto tipo passe 
actualizada, em suporte informático ou papel a fim de se proceder à elaboração do novo 
cartão de Sócio.
A mesma deverá ser entregue ou enviada para os Serviços até 10 de Janeiro de 2010.

Os Serviços 




