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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SESSÃO ORDINÁRIA
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 26 de março de 2022, 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 Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 2021, 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, 10 de março de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paulo Daniel Maia

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SESSÃO ELEITORAL
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, para participarem na eleição para os órgãos sociais do
Clube de Campismo Estrela, no dia 27 de março de 2022, entre as 9h30 e as 17h30, no Parque de
Campismo do Clube de Campismo Estrela, Estrada Nacional 116, nº21, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra.
Mafra, 10 de março de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paulo Daniel Maia
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Contactos do Clube:
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Traço de União: tracodeuniao@ccestrela.com
Telefone: 261 815 525 | Telemóvel: 960 107 360

HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA RECEÇÃO

Horário sujeito a alteração devido à situação de pandemia. Consulte www.ccestrela.com

Domingos, segundas, quartas e quintas > 08:00 às 13:00 e 15:00 às 18:00
Sextas, sábados e vésperas de feriado > 08:00 às 23:00 | Terças > 08:00 às 21:00
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Editorial
Companheiros:
Chegam ao fim três anos que mais pareceram dois. De uma forma esquisita, poucas
memórias temos de 2020. Não houve férias, não houve festas em família, nem fins de
semana ou festas no nosso Clube e obviamente também não houve Traço de União…
Em 2021 a situação no mundo melhorou ligeiramente e também no nosso Clube fomos
abrindo as “portas” sempre que a COVID19 o permitiu. Com poucas atividades e poucas
histórias para contar, mantivemos a atualização da informação através da internet, na
página do CCE e no Facebook do Estrela, na tentativa de manter os nossos sócios e companheiros sempre devidamente informados.
Nesta edição temos o prazer de publicar o novo Regulamento do Traço de União que
anula e substitui o anterior. Sem coincidências, extingue-se no novo regulamento o Conselho de Redação do Traço de União e com ele extingue-se também o Conselho de Redação que hoje se despede de todos vós.
Agradecemos a todos quantos connosco colaboraram nestes três anos e eu, pessoalmente, agradeço à Catarina Cruz, ao Paulo Maia e à Catarina Conrado a honra que foi
trabalhar com esta equipa.
À futura Comissão Permanente de Comunicação do CCE os nossos desejos de um futuro promissor.
Saudações campistas e VIVA O CLUBE ESTRELA!
Virgínia Costa

Pub.
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ANÁLISE DO MANDATO DA DIREÇÃO 2019/2022
Caros Companheiros,
A Direção que agora termina o seu mandato assumiu este compromisso de forma benevolente e de braços
abertos, sempre disposta a dar o melhor de si para que tudo corresse de forma positiva para todos e para o
Clube de Campismo Estrela. Enfrentámos e trouxemos também muitas novidades, como a mudança do mandato de dois para três anos, redução de 7 para 5 elementos e o facto de sermos a primeira Direção dirigida
por mais mulheres do que o habitual, sendo uma a Presidente, em 79 anos do Clube.
Desde o início do mandato, em abril de 2019, que esta Direção fez questão de estabelecer contatos com a
CMM e Junta de Freguesia de Mafra, algo que consideramos fundamental. Nomeadamente, contámos com o
apoio e visita da Técnica da Câmara responsável pelas zonas verdes, que nos alertou para a necessidade urgente de abate de árvores, não só por estarem doentes, como por serem nefastas para a saúde. Procedemos
assim ao abate fundamental de algumas árvores.
Conforme é sabido, as vicissitudes foram muitas neste mandato, com a batalha contra o vírus SARS_COV_2,
vulgo coronavírus, batalha essa que nos trouxe contingências (tanto sociais, como económicas), tendo sido
a resiliência um fator importante para nos ajudar a ultrapassar este momento. Agradecemos a colaboração
e compreensão de todos os associados ao longo deste período tão controverso, durante o qual tivemos de
cumprir as normativas impostas pelas autoridades competentes. Resta aguardar que melhores dias venham
e que as restrições diminuam, podendo todos nós recuperar a já tão ansiada “normalidade”. Precisamente
devido à pandemia fomos forçados a ter o Parque encerrado de 15 de março a 5 junho de 2020, procedendo
a uma abertura adequada ao que à altura estava regulamentado.
Durante este período de encerramento, as funcionárias da receção ficaram em LAY OFF, beneficiando o
CCE das devidas ajudas estatais e, para além disso, concorremos aos programas de ajuda financeira adequados ao Clube.
De modo a modernizar a rede elétrica e em nome de uma energia mais sustentável e económica, fizemos
um contrato para instalação de painéis solares no Parque de Campismo. Para além disso, renovámos o sistema de iluminação dos blocos sanitários, substituindo as lâmpadas existentes por lâmpadas LED.
Infelizmente, todos temos a lamentar o incêndio que destruiu a cozinha e causou grandes danos na Sala
de Convívio. Com a ajuda e iniciativa do companheiro Seco e de outros companheiros, reconstruímos a Sala,
que hoje se encontra aprazível e digna deste Clube.
Houve sempre uma preocupação em manter as condições de higiene e segurança no Parque de Campismo, pelo que foram reparadas as bombas da água e construiu-se, conforme o exigido por lei, a casa para os
esquentadores do bloco 2.
Não podemos deixar de mencionar algo de que o Clube de Campismo Estrela pode e deve estar orgulhoso:
o Parque de Campismo manteve as 3 Estrelas da Direção Geral do Turismo, após inspeção da Câmara Municipal de Mafra, no dia 27 de setembro, algo tão importante nos dias atuais.
Pensando nos mais jovens e nos mais pequenos, construímos umas áreas de jogos junto ao Bloco Sanitário 1 e reabilitámos o Espaço Infantil (dentro das normas exigidas por lei) e cumprindo assim as normativas
exigidas.
Em nome do bem-estar dos nossos utentes, instalámos WI-FI em todo o Parque, tal como tínhamos assegurado no nosso programa, de modo a que possa usufruir de internet no conforto da sua instalação ou em
qualquer lugar no nosso parque.
.Companheiros, espelhámos aqui apenas algumas das iniciativas que realizámos, pois não podemos resumir em tão poucas palavras três anos de trabalho intenso e contínuo. Contudo, nada do que foi realizado
faria sentido sem os nossos associados e sem o apoio dos mesmos. Deixamos aqui expresso o nosso muito
e muito obrigado a todos os (as) companheiros (as) que nos têm ajudado a levar a bom porto as nossas iniciativas, obras, etc. Bem-haja a todos vós e a nossa gratidão.
Agradecemos também aos funcionários do Clube pela sua disponibilidade, dedicação e desempenho, fundamentais para o bom funcionamento do CCE, assim como agradecemos aos restantes Órgãos Sociais, que
tiveram igualmente de se ajustar às condicionantes que todos enfrentámos. Obrigado a todos!
.Para terminar, desejamos felicidades e votos de bom trabalho aos Órgãos Sociais que irão iniciar mandato.
VIVA O CLUBE DE CAMPISMO ESTRELA!

A Direção
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NATAL DOS ESTRELINHAS
A 11 de dezembro de 2021, pelas 16:00, a Sala
de Convívio Armando Lopes encheu-se de crianças,
que sempre irradiam alegria e animação. Neste dia,
a festa era dos nossos Estrelinhas! Foi toda uma tarde dedicada aos mais novos e onde se procurou que
eles fossem participantes ativos, numa iniciativa feita a pensar neles.

O descanso do Pai Natal

A tarde começou com todos os Estrelinhas a pintar
bolas de Natal, bolas essas destinadas a um pinheiro
muito especial: uma árvore de Natal mais pequena,
colocada ao lado daquela que já decorava a sala de
convívio. Passaram então a existir duas árvores lado
a lado, e as nossas crianças viram todas a bolas (e
estrela) que pintaram num pinheiro só delas e por
elas enfeitado. Que divertido foi, ver os mais pequenos a pintar, cores e tintas por todo o lado (sim,
também nas mãos, mas nada que água e sabão não
resolvessem) …quer dizer, os mais pequenos e o
companheiro António Maia que, cheio de boa disposição, se juntou às pinturas.

Em seguida, foi chegada a vez do palhaço Tobias
animar a festa. Todos chamámos por ele e o Tobias não faltou! Chegou e distribuiu brindes, espadas e cães
feitos com balões e, acima de tudo, distribuiu muitos sorrisos! Todos agradecemos, Tobias.
Para rematar a tarde, chegou à sala o Pai Natal, com presentes para todos. O Pai Natal vinha de longe,
recebeu cada Estrelinha de coração cheio, mas depois lá teve de seguir viagem, para visitar mais crianças
por outras paragens.
Contudo, companheiros, melhor do que as minhas palavras, são as de quem viveu a ação. Por isso mesmo,
e para terminar, aqui fica a partilha da Estrelinha Matilde Pereira, que participou nas atividades:
“Gostei muito do Natal dos Estrelinhas. Diverti-me e conheci mais meninos. Gostei de pintar as bolas e do
que gostei mais foi quando o palhaço veio com os balões e me fez um cão.”
Agradecemos a todos os presentes, esperando que se tenham divertido tanto quanto a Matilde!

Catarina Saldanha

JANTAR DE NATAL

Os mais belos pinheirinhos
do Estrela

Nem sempre o Natal é quando o homem quer! Às vezes é quando pode
ser!
Foi o que aconteceu em 2020, quando o Natal no mundo teve de ser adiado por força da COVID19…
Finalmente que em 11dez21 alguém se lembrou de juntar os companheiros para um jantar de Natal no Estrela!
A nossa bela Sala de Convívio estava bem composta e a refeição também.
É claro que o que lá nos levou nessa noite não foi propriamente a comida,
mas sim a vontade de estarmos juntos, o eterno e simples companheirismo
que ainda se vai vivendo no nosso Clube!
De máscara e sem abraços nem beijinhos, todos nos divertimos e lembrámos outros tempos!
Venha o próximo!

Virgínia Costa
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REABERTURA DO ESPAÇO
INFANTIL
No dia 19 de Fevereiro de 2022, pelas 15:30, ocorreu a reabertura do Espaço Infantil e o mesmo encontra-se agora dentro das normas exigidas por lei.
Contámos com a presença de muitas crianças nesse
dia, neste espaço criado a pensar nelas. Não podemos
esquecer o menino Toninho e o Tobias, que também
estiveram presentes…e que escreveram umas palavras para o Traço de União!

Eu sou o menino Toninho e tenho uma revelação
a fazer: fiquei tão feliz com a abertura do espaço infantil! Já tinha muitas saudades das brincadeiras de
outrora. Tenho de confessar que fiquei muito nervoso
com tantos meninos que não conhecia…mas no fim
gostei muito, pois todos nos demos bem e foi grande
a brincadeira.
Menino Toninho

A alegria das crianças no novo espaço

Que alegria! Foram momentos de enorme contentamento ver de novo este espaço cheio de criançada a
chamar pelo Tobias que, claro, respondeu à chamada
e foi logo rodeado por todos a pedir cães e espadas
feitas de balão. O mais chato era o menino Toninho,
que nem o leite todo bebeu para ir buscar um cão feito de balão.
Que bonita festa de inauguração, pá!

Tobias

O Tobias e o lanche do Toninho

CARNAVAL
Mais uma grande iniciativa do nosso
Clube Estrela.
Foi uma noite espetacular, o nosso baile
e desfile de Carnaval.
Eu e mais 4 companheiras e minha filha
de 7 anos vestimo-nos com vários disfarces e lá fomos nós até ao nosso salão.
Aos poucos, foram chegando e o baile
começou. Uma noite espetacular, os companheiros todos contentes. Sem dúvida
sentimos uma alegria por estarmos ali.
Por fim, o desfile de cada um foi um momento único.
Um intervalo na animação para a foto da praxe

No fim fiquei de coração cheio por eu
e um companheiro termos ficado empata-

dos no primeiro lugar. Aquela foto juntos foi uma alegria.
O melhor depois de todas estas restrições.
Que a alegria, a paz e a iniciativa para estes eventos nunca nos falte. O parque precisa muito destes
momentos únicos.
Paula Figueiredo
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BAILE DA PINHATA
Desde 2020 que o nosso Estrela não fazia uma
festa, neste caso, a Festa de Carnaval, daí os Reis do
Carnaval de 2020 o serem até hoje, dia do Baile da
Pinhata (5/03/2022). Fomos os reis com dois anos de
coroados, hoje muitas vezes abrilhantados pelo conjunto “Rogério Silva”, que gostámos bastante, pois as
suas músicas são sempre alegres e deixam-nos felizes. Portanto, os Reis de 2020 a 2022, Olga Martins
e Henrique Martins, entregaram as respetivas coroas
aos novos reis, Sr. António Alvarenga e sua esposa,
Maria Fátima Alvarenga.
VIVA O NOSSO CLUBE ESTRELA!

Expectativa no ar: será desta que a Pinhata abre?

Olga e Martins

A Pinhata abriu e o casal Alvarenga reina agora no Estrela

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelas 15:30 do passado dia 5 de março ocorreu,
na Sala de Convívio Armando Lopes e com a presença de 44 sócios inscritos, a Assembleia Geral para
apreciação e votação da Proposta de Regulamento
da Comissão Permanente de Comunicação do Clube
de Campismo Estrela.
.Após uma explicação por parte do Presidente da
Mesa, Paulo Maia, acerca do documento em análise
e constituição da comissão que elaborou o mesmo,
passou-se à discussão e votação na generalidade
da proposta apresentada. Não havendo questões
por parte dos presentes, passou-se à votação, tendo sido o documento aprovado na generalidade por
unanimidade. Seguiu-se a votação na especialidade, capítulo a capítulo, tendo todos eles sido igualmente aprovados por unanimidade.
.O Clube Estrela pode assim estar orgulhoso, pois vê atualizado e adaptado à atual realidade o regulamento mais antigo que existia. Este novo documento anula e substitui assim o Regulamento e Estatuto
Editorial do «Traço de União», extinguindo-se o órgão «Conselho de Redação do Traço de União».
Agradecemos os trabalhos desenvolvidos pela comissão que redigiu este novo regulamento, grupo do
qual fiz parte (juntamente com a Ema Borrego, a Virgínia Costa, o Paulo Maia e o António Seco), facto do
qual muito me sinto honrada, mas agradecemos ainda, e especialmente, aos associados presentes na
Assembleia e que colaboraram para os destinos do Clube.
VIVA O CLUBE ESTRELA!

Catarina Saldanha
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No seu clube é + barato20%desc.

Todos os parques do país,
Condições, serviços e preços
Alojamentos complementares
Estações de Serviço para Autocaravanas
dentro dos parques de campismo
Novo layout e conteúdos interativos
website
com o Website.

Oferta de Cartão de Desconto RC-CARD

À VENDA NO CLUBE ESTRELA - PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO
2022

Roteiro Campista

Guia Camping FECC

P.V.P. ................................. 9,80€
Na F.C.M.P. ou Clube..... 7,84€

P.V.P.
P.V.P. ..............................
.............................. 16,90¤
19,80€
Na
Na F.C.M.P.
F.C.M.P. ou
ou Clube...
Clube... 15,21¤
17,82€

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

Guia Aires

Camping
Europe du
Service Camping-Car
Áreas deSud
serviço para

Edições de 2022
Descontos no seu clube
ENVIO GRATUITO PELO CORREIO. NÃO FAZEMOS ENVIOS À COBRANÇA
Envie-nos o custo do(s) guia(s) que desejar (P.V.P.) em cheque ou vale de
correio à ordem de Roteiro Campista, Lda. e receba-o(s) em sua casa.
Pedidos para: ROTEIRO CAMPISTA Rua do Giestal, 5, 1 F 1300-274 LISBOA
Tel. 21 364 23 70 loja online www.roteiro-campista.pt

de
Cercaautocaravanas
de 3000 parques
França, Alemanha,
seleccionados
do Sul de
Itália e Suíça
França, Espanha,
Itália, Grécia,
4800 GPS de França
Portugal,
Eslovénia, Croácia,
P.V.P. ................................
13,90¤
Na
ou Clube... 12,51¤
P.V.P.F.C.M.P.
................................
16,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 15,12€

www.roteiro-campista.pt

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

Guide Officiel de
France

Todos os parques de
França (cerca de 10.600).
Mapa de estradas com a
localização dos parques.

P.V.P. .............................. 16,20€
Na F.C.M.P. ou Clube... 14,58¤

info@roteiro-campista.pt

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

