
1

 

 

  

 

 

  

PUBLICAÇÃO Trimestral • Fundada em Junho de 1975 • Diretora: Virgínia Costa

PROPRIEDADE DO CLUBE DE CAMPISMO ESTRELA
FILIADO NA FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL

E CONFEDERAÇÃO DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO 

ANO XLV • Nº 177 • dezembro 2021 • GRÁTIS AOS SÓCIOS

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artigos 44º e 46º dos Estatutos em vigor, convoco os sócios efetivos e de 
mérito do Clube de Campismo Estrela, no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se em 
Assembleia Geral, Sessão Ordinária, no dia 18 de dezembro de 2021, às 15h00, na Sala de 
Convívio Armando Lopes, sita no Parque de Campismo do Clube de Campismo Estrela, 
Estrada Nacional 116, nº21, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apreciação e votação do Orçamento Anual e Plano de Atividades da Direção para 2022, 
mediante o respetivo parecer do Conselho Fiscal.

De acordo com o artigo 47º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente 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, trinta minutos 
depois com qualquer número de sócios presentes.

Nota adicional: serão implementadas medidas excecionais de higiene e segurança 
relacionadas com a pandemia de COVID-19.

Mafra, 8 de dezembro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
 

Paulo Daniel Maia
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Companheiros:

Estamos outra vez em dezembro e lembro-me que no fim do ano 
de 2020 a nossa esperança era que a Covid19 nos deixasse em paz em 
2021 e a nossa liberdade nos fosse devolvida.

12 meses passaram e a Covid19 continua entre nós, desta vez atin-
gindo em força as nossas crianças. Sabemos que é nosso dever manter 
as regras do distanciamento social, a desinfeção das mãos, a utilização 

da máscara, tanto nos empregos, como nas escolas, no comércio, nos transportes, no nosso dia a dia, mas 
a verdade é que nem sempre as cumprimos e isso reflete-se nos que nos rodeiam…

Imaginem como será se os nossos filhos ou netos de repente testam positivo para a COVID19. Imaginem 
uma família de quatro pessoas, em que a criança de 4 anos testa positivo… Como vai ser possível manter esta 
criança afastada do irmão e dos pais? Como vai ser possível estes pais ficarem em isolamento em casa durante 
10 ou 14 dias, sem oportunidade de sair para as compras do dia a dia? Podem até ter família ou amigos para os 
auxiliarem. Mas se isso não acontece? Quem compra o pão, a fruta, os bens mais essenciais? Pois é, nem sempre 
nos lembramos disso. Gostamos de ir ao restaurante com a família, à pastelaria comer um bolinho com a vizinha 
ou até participar numa festinha com amigos. Deixamos a máscara de lado porque não dá jeito conversar com 
ela no rosto, não desinfetamos as mãos com frequência porque estraga a pele e achamos que vamos tendo sorte 
e passando entre os intervalos mas a verdade é que um dia, sem darmos por isso, a COVID19 pode entrar na 
nossa casa e aí vamos perceber que, se calhar, devíamos ter cumprido mais as regras…

Também no Estrela as regras existem e, para bem de todos, devem ser cumpridas. Só assim, nas nossas 
idas ao Parque que felizmente recomeçaram, voltaremos a usufruir do nosso espaço, do convívio com os 
nossos amigos e companheiros, da sensação de normalidade na nossa vida.

Aproxima-se o Natal e todos queremos desfrutar desta época em família, por isso lembrem-se sempre 
que cuidar de si mesmo é cuidar dos outros.

A todos um Feliz Natal e que 2022 nos traga, acima de tudo, muita saúde e amor.

VIVA O ESTRELA
Virgínia Costa

Editorial

Pub.



4 Traço de União

ASSEMBLEIAS GERAIS EM 18 DE SETEMBRO

DIÁLOGO COM OS SÓCIOS

Decorrente dos períodos de confinamento a que fo-
mos impostos por motivos da pandemia de COVID-19, 
bem como do posterior período de férias de verão, foi 
já muito fora de horas que realizámos as nossas as-
sembleias gerais ordinárias para discussão do orça-
mento para este ano, bem como apreciação do relató-
rio e contas da Direção referentes a 2020. Uma vez 
mais fora de portas, no pavilhão da Liga dos Amigos do 
Sobreiro, a quem agradecemos uma vez mais a genti-
leza da cedência do espaço, tivemos uma participação 
acima do esperado. Contámos com 61 sócios que, com a vontade habitual de participar, enriqueceram a 
reunião da melhor forma. Os documentos propostos pela Direção foram aprovados, na sua quase totalidade, 
por unanimidade e aqueles que não o foram, tiveram a aprovação por larga maioria. Retomámos assim a 
normalidade, com a aprovação do Orçamento Anual para 2021 e do Relatório e Contas de 2020.

Foi ainda apresentada por vários sócios uma proposta para Louvor ao Residente do Parque, o Esi Tavares, 
a qual foi aprovada por maioria.

Ainda neste mesmo dia, tivemos uma assembleia geral extraordinária para substituição do vice-presi-
dente da Direção pela companheira Anabela Maia, a qual foi aprovada por vasta maioria. Damos assim as 
boas-vindas à companheira, desejando os maiores sucessos para este resto de mandato da Direção.

Terminado o período dedicado às ordens de trabalhos do dia, foram dedicados alguns minutos para deba-
te de assuntos relevantes para o Clube, o qual foi bastante participado, demonstrando assim a paixão que 
os nossos sócios têm pelo Estrela.

A todos, um agradecimento pela presença tão importante para a discussão dos assuntos importantes do 
Clube Estrela.

Paulo Maia

 Foi com um misto de ansiedade e de satisfação 
que retomámos o diálogo com todos os sócios, no 
passado dia 6 de novembro, pelas 16:00. Num clima 
de companheirismo, falámos e esclarecemos vários 
assuntos de interesse e melhoramento para o nosso 
parque.

 Este é o momento que os associados têm para 
fazer chegar à Direção os assuntos que queiram ver discutidos, assim como sugestões ou qualquer 
outra questão que considerem pertinente. Foram debatidos assuntos relacionados com a limpeza e 
manutenção do parque de campismo, questões de interesse de todos os utentes.

 Enquanto Direção aberta ao diálogo, sempre pretendemos uma proximidade dos sócios, mas as 
contingências provocadas pela pandemia não permitiram a realização de mais sessões como esta. 
Consideramos que apenas juntos e todos em conjunto poderemos manter sempre o Clube Estrela na 
linha da frente do movimento campista.

 A tarde terminou com a entrega do Emblema de Dedicação de 2019 ao companheiro António Alva-
renga, momento que muito honrou a Direção e, claro, o Clube Estrela.

 Agradecemos a presença e participação de todos os sócios, sendo que estamos sempre disponíveis 
para qualquer assunto que os associados pretendam fazer-nos chegar.

 VIVA O CLUBE ESTRELA!

 A Direção
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Plano de atividades 2022

Caros companheiros,

A elaboração de um plano de atividades para 2022 é uma tarefa que
apresentamos aos sócios, sabendo desde já que o mesmo pode ser alterado
após as eleições.

Propomo-nos a manter a linha que sempre regeu esta Direção nos trabalhos
em prol do bem comum, que é o Clube de Campismo Estrela.

Temos como objetivo até ao final do mandato melhorar o espaço de lazer para
as crianças, restruturando o piso e substituindo os equipamentos existentes
por alguns aparelhos de divertimento dentro das normas legais.

Este objetivo não nos faz abandonar a nossa intenção de deixar o caminho
preparado para a nova Direção, sendo que temos consciência que terá de ser
um trabalho de continuidade e grandes desafios.

Votos sinceros de Feliz Natal e desejamos a todos os companheiros e famílias
que 2022 traga saúde, paz e muita prosperidade.

Sobreiro, 7 de dezembro de 2021

A Direção
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Calendário Atividades previstas para 2022 Data

Carnaval 26 de fevereiro

Baile da Pinhata 05 de março

Dia da Mulher 12 de março

80º Aniversário Clube Campismo Estrela (14 maio) 14 de maio

Dia da criança 4 de junho

Stº António 18 de junho

51º Aniversário do Parque (3 julho) 3 de julho

Torneios de verão agosto

37º Aniversário da Juventude Estrela (14 setembro 1985) 17 de setembro

S. Martinho 12 de novembro

Natal Estrelinhas 10 de dezembro

Passagem Ano 31 de dezembro

3

DESPESAS
Custo de mercadorias 200,00 €
Eletricidade 7 000,00 €
Combustíveis 350,00 €
Água 3 000,00 €
Outros fluídos(inclui gás) 3 600,00 €
Ferramentas e Uten. Desg. Rápido 450,00 €
Material de escritório 1 000,00 €
Artigos oferta 500,00 €
Comunicação 2 000,00 €
Seguros 1 300,00 €
Deslocações e estadas 150,00 €
Honorários 3 000,00 €
Conservação e reparação (manutenção) 26 240,00 €
Limpeza  higiéne e conforto 3 000,00 €
Vigilância e segurança 1 200,00 €
Trabalhos especializados 300,00 €
Organizações 3 000,00 €
Revista "Traço de União" 1 700,00 €
Outros fornecimentos e serviços 100,00 €
Remunerações 50 390,00 €
Encargos s/remunerações 11 967,00 €
Seguros acidentes de trabalho 750,00 €
Outros custos com o pessoal (SA) 6 225,00 €
Amortizações 3 000,00 €
Impostos 1 885,00 €

TOTAL 132 307,00 €

Orçamento 2022
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RECEITAS
Vendas de mercadorias 250,00 €
Estadias - Utentes 112 000,00 €
Pagamento fora de prazo 800,00 €
Exploração do Snooker 300,00 €
Parqueamento 400,00 €
Proveitos associativos - Quotizações e Jóias 9 000,00 €
Organizações 600,00 €
Rendas e Alugueres 300,00 €
Visitas 500,00 €
Diversos 8 157,00 €

TOTAL 132 307,00 €

Parecer do Conselho Fiscal

De acordo com o estabelecido no art.º 64 dos Estatutos do Clube de
Campismo Estrela, vem o Conselho Fiscal (CF) emitir o seu parecer sobre o
Orçamento e Plano de Atividades proposto pela Direção para o ano de
2022.

Da análise ao Orçamento e Plano de Atividades proposto pela Direção para
o ano de 2022, constatamos uma expectativa de crescimento em relação ao
ano anterior bastante conservadora e cautelosa, não esquecendo os efeitos
que a atual pandemia tem causado em todos nós e em particular na
utilização do parque de campismo.

O CF realça o facto da Direção não comprometer por via deste Orçamento a
gestão financeira da futura Direção, comprometendo-se ainda até ao final
do seu mandato a conclusão das obras de beneficiação do parque infantil.

Assim, o Conselho Fiscal aprova o Orçamento e o Plano de Atividades
proposto pela Direção para o ano de 2022.

O Conselho Fiscal deseja a todos os sócios e familiares um bom Natal e um
Ano Novo repleto de saúde e paz.

O Conselho Fiscal
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No passado dia 18 de setembro, pelas 21:30, 
comemorou-se mais um aniversário da Juventude 
Estrela, especificamente o 36º.  Tratou-se de uma 
singela celebração, ainda devido às normativas 
impostas pela DGS, mas todas as gerações foram 
convidadas para a esplanada do Parque de Campis-
mo, para cantarem (a uma só voz!) os parabéns à 
JE e comerem uma fatia de bolo (e que saboroso 
estava!).

Apesar das circunstâncias não poderem ainda ser 
as ideais, foi extremamente salutar e gratificante 
usufruir deste momento e assistir à ligação entre os 
sócios e amigos, poder desfrutar de um convívio já 
um pouco mais alargado, algo que a pandemia nos 
obrigou a todos a afastar das nossas rotinas diárias.  
Esperemos que, no seu próximo aniversário, a JE 
possa ter uma celebração já sem restrições e que, 
mais uma vez, todos se juntem, unindo gerações em 
nome do Clube de Campismo Estrela.

Catarina Saldanha

Finalmente as normas de contenção da pandemia abrandaram um pouco e foi possível realizar a já 
tão aguardada sessão de entrega dos Emblemas de Mérito de 2019 e 2020.  O dia escolhido foi o 9 de 
Outubro, pelas 15:30.

Tendo em conta que o evento teria de decorrer ao ar livre, todos nos alegrámos com o sol que se 
fazia sentir nesse sábado.  Era o que mais faltava, se a chuva viesse para estragar a festa! À hora mar-
cada, e cumprindo as regras de distanciamento, foram chamados um a um os associados contemplados 
(ou quem os representava, em alguns casos).  São sempre momentos de fortes emoções, de reencon-
tros, de recordações, de saudade e de companheirismo.

Foi uma cerimónia diferente das habituais, claro está, mas algo se manteve igual a qualquer uma das ses-
sões a que fui assistindo ao longo dos anos: a alegria que tem cada sócio quando lhe é entregue o emble-
ma, emblema esse que representa a sua união ao Clube de Campismo Estrela e que reflete a sua vontade 
em continuar a fazer parte da nossa história.  Confesso que, no papel de apresentadora, antes de começar 
a falar, toda eu tremia de nervos, até porque já há muito tempo que não estava perante o público. Contudo, 

e como sempre, logo me senti em casa!

Terminada a sessão, os associados reuniram-se 
no largo junto ao Museu Laureano Paulo, onde 
várias mesas estavam cobertas com as mais dife-
rentes iguarias preparadas pelos nossos amigos 
Ana e José Carlos, concessionários do bar do Es-
trela. O nosso muito obrigado pela colaboração 
deles, assim como pelo empenho e gosto com que 
colaboraram nesta iniciativa.  Antes do lanche, 
com todos reunidos ao redor das mesas, cantou-
-se o Hino do Estrela, o que é sempre um grande 
momento.  A música continuou a fazer-nos com-
panhia, enquanto fomos petiscando e trocando 
umas palavrinhas uns com os outros.

ANIVERSÁRIO DA JUVENTUDE ESTRELA

SESSÃO DE ENTREGA DOS EMBLEMAS DE MÉRITO

Chegou a hora do bolo. Acenda-se a vela!

Companheiro Espada, um dos mais antigos Sócios,  
sempre presente !
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   Companheiros, foi um dia muito bem passado, onde conseguimos sentir já alguma “normalidade” 
e onde pudemos, pelo menos por algumas horinhas, afastar das conversas o tema de que mais se fala 
atualmente, ou seja, a pandemia.  Os nossos agradecimentos a todos aqueles que estiveram presen-
tes, que colaboram e que continuam a fazer parte desta grande família, que é a família Estrela.

Catarina Saldanha

S. MARTINHO NO ESTRELA
Não há volta a dar… 

Chega o frio e começamos logo a pensar no S. Martinho, nas castanhas assadas e na água pé que, 
dizem por aí “é proibido e já não se fabrica”!

Claro que no Estrela só não há S. Martinho se a casa cair e mesmo assim não duvido que alguém se 
lembre de fazer um lumezito e assar umas castanhitas…

Este ano não foi diferente, quer dizer, até foi! 

Como sempre, as castanhas foram preparadas 
para assar, a tal água pé que não existe estava a 
refrescar, prepararam-se os assadores. E depois, 
como não podia deixar de ser, os nossos compa-
nheiros Carlos Rei e Nuno Conrado tiveram mais 
uma das suas ideias! 

E lá fui eu, a Amélia Rei e o Nuno Conrado, à 
procura de pinhas e caruma para fazer uma fo-
gueira de chão! Enchemo-nos de lama, picámos 
as mãos, mas chegámos ao Parque com duas ou 
três sacas de material. Dito e feito, o Carlos e o 
Nuno armaram uma fogueira no largo, e enquanto 
os assadores habituais já assavam uma parte das 
castanhas, outras foram atiradas ao fogo e assa-

As companheiras do Clube Estrela sempre bem dispostas 

Os companheiros do Clube Estrela sempre prontos 

À espera das castanhas engana-se o frio…
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ram ali mesmo, no meio do fogaréu! 

Era ver os companheiros a “meter as mãos no 
lume” e, entre ais e uis e outras palavras que aqui 
não se dizem, lá iam provando umas castanhas 
bem mascarradas! 

Claro que às castanhas dos assadores tbm nin-
guém disse que não e era ver a fila! 

No final da tarde, entre umas e outras, poucas 
foram as que sobraram para acompanhar o belo 
caldo verde confecionado pela Ana e pelo Zé Car-
los (do concessionário) e oferecido pela Direção. 

Com o estômago quentinho e para ajudar à di-
gestão, a noite terminou com o bailarico ao som 
da Banda Stattus Duo.

As saudades que nós tínhamos de um pézinho 
de dança!

Ah, é verdade! No final da noite fui ver e, efeti-
vamente, da tal água pé só restaram garrafões e 
os pacotes vazios…  Prova provada que não existe!!

Virgínia Costa

PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS
 
C.C.E. C.C.N./L.M. F.I.C.C. GERAL

INSTALAÇÕES FIXAS
(titular, Averbado, Veículo) 75,50 € ………. …….. ………

MENOR 12 ANOS ……. ……. ……… ……….

MAIOR 12 ANOS  1,22 €  3,37 €  3,98 €  4,44 € 

TENDA ( - 4 M)  0,97 €  2,55 €  3,06 €  3,37 € 

TENDA ( + 4M)  1,22 €  3,37 €  3,98 €  4,44 € 

CARAVANA  1,27 €  3,42 €  4,03 €  4,49 € 

AUTOCARAVANA  2,60*€  4,08 €  4,84 €  5,30 € 

VEÍCULO  0,97 €  2,50 €  3,06 €  3,37 € 

MOTOCICLO  0,71 €  1,94 €  2,29 €  2,55 € 

ATRELADO  0,97 €  2,50 €  3,06 €  3,37 € 

DUCHE GRÁTIS

LAVAGEM AUTO  3,10 € 

VISITAS  1,70 € 

EXTRAVIO DE CHAPAS  10,00 € 

PARQUEAMENTO CARROS  1,60 € 

DIVERSOS 4AM  1,43 € 

DIVERSOS 6 AM a)  2,91 € 

TAXA DE MANUTENÇÃO  40,00 € 
a) Aplicavél só a caravanas 

e autocaravanas em Zona Verde

Quentes e boas são as castanhas!

Servidos? ANYZÉ, os novos 
concessionários



Cerca de 3000  parques

 seleccionados do Sul de 

França, Espanha, Itália, 

Camping Europe du 

Sud 

P.V.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Guide Officiel de 
France

Todos os parques de 
França (cerca de 
10.600). Mapa de 
estradas com a P.V.P. ..............................   16,20€

P.V.P. .............................. 16,90¤

Áreas de serviço para 

Guia Aires
Service Camping-Car

autocaravanas de 
França, Alemanha,

4800 GPS de França
Itália e Suíça

P.V.P. ................................  16,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 15,12€

O PORTAL PARA AS SUAS FÉRIAS

info@roteiro-campista.ptwww.roteiro-campista.pt

PARQUES DE CAMPISMO - CARAVANAS - AUTOCARAVANAS - TENDAS
RESIDENCIAIS - ACESSÓRIOS - ALUGUERES

10% de desconto
                  no seu clube

2021
2021

GUÍA
CAMPING FECC

España · Portugal · Europa

2021Navegue hasta el camping con nuestra App

Campings clasificados según normas europeas FICC

OFICIAL DE LA FECC
Federación Española 
de Clubes Campistas

Disfruta 

de las ventajas 

“Carnet Camping 

Internacional 

de la FICC”

Descarga la 
App

No seu clube é + barato�20%�desc.

ROTEIRO�CAMPISTAROTEIRO�CAMPISTA

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

T e l .  2 1  3 6 4  2 3  7 0   l o j a  o n l i n e  w w w . r o t e i r o - c a m p i s t a . p t

e uma seleção de 

parques europeus.

Inclui todos os 

cerca de 1000 

Guia Camping FECC

parques espanhóis 

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

Inclui mapa de estradas

Secção de alojamento 
complementar.

Roteiro Campista
Todos os parques de 

campismo portugueses com 
taxas e características.

Na F.C.M.P. ou Clube..... 7,12€
P.V.P. ................................. 8,90€

À VENDA NO CLUBE ESTRELA - PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO

ROTEIRO  
CAMPISTA

60 ano
s

Estamos a preparar a edição de 2022

com informação totalmente revista e

atualizada.

Novo layout e conteúdos

Interativos com website

Estamos a preparar a edição de 2022

com informação totalmente revista e

atualizada.

Novo layout e conteúdos 

Interativos com website.

Oferta de Cartão de Desconto RC-CARDOferta de Cartão de Desconto RC-CARD


