ANO 44 • Nº 173 • JUNHO 2019 • GRÁTIS AOS SÓCIOS

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

2

Traço de União

Editorial.......................................................................................................3
Carnaval de Estrelas..............................................................................4
Um dia especial........................................................................................5
O Dia da Criança.......................................................................................6
Aniversário do Clube Estrela..............................................................7
Caça aos Ovos no Estrela.....................................................................8
Santo António no parque do CCE......................................................9
Marcha de Tributo a Beatriz Costa e Vasco Santana.............10
Corrida dos Sinos..................................................................................11
Passeio Pedestre.................................................................................11
Eleições triénio 2019-2022............................................................12
Corpos Sociais Eleitos 2019............................................................13
Assembleia Geral Extraordinária....................................................14
Informação aos Sócios.......................................................................15

Para se manter
informado
do que se passa
no nosso
Clube deve ir a:
www.ccestrela.com
ou
www.facebook.com/
clubeestrela

Contactos do Clube:
Geral: geral@ccestrela.com
Direção: direcao@ccestrela.com
Mesa da Assembleia: assembleia@ccestrela.com
Conselho Fiscal: fiscal@ccestrela.com
Traço de União: tracodeuniao@ccestrela.com
Telefone: 261 815 525 | Telemóvel: 960 107 360

HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA RECEÇÃO
Segunda a Quinta-feira > 08h00 às 13h00 e 15h00 às 19h00 Sexta-feira > 08h00 às 13h00 e 15h00 às 23h00
Sábados e Domingos > 08h00 às 13h00, 14h00 às 20h00 e 21h00 às 23h00

N.º 173 • Julho de 2019
ANO 44
Edição e Propriedade:
CLUBE DE CAMPISMO ESTRELA
(fundado em 14 de maio de 1942)
Reg. Pessoa Coletiva
n.º 500988560
Isento de registo na ERC pelo Decreto
Regulamentar 8/99 de 9/6, Art. 12º Nª 1-A
Redação e Administração:
Parque de Campismo Estrela
Estrada Nacional 116
Largo da Briosa - Sobreiro
2640-578 Mafra
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Grátis aos sócios
Tiragem deste número:
500 exemplares

Paginação e impressão:
IMPRESS - impressral
Center Unipessoal, Lda
Fundador:
Artur Helder Guide
Diretora:
Virgínia Costa
Conselho de Redação:
Virgínia Costa,
Catarina Saldanha da Cruz,
Paulo Maia,
Catarina Conrado
Colaboração especial:
Matilde e Mafalda Maia,
Marina Lourenço,
Paula Seco

Estrada da Ribeirinha,nº 92 Pavilhão D
Alcolombal de Baixo
2705-832 Terrugem
Tel.: (+351) 21 2484974
Depósito Legal n.º 6584/91
•
CLUBE DE CAMPISMO ESTRELA
é proprietário do
PARQUE DE CAMPISMO ESTRELA
2640-578 MAFRA
Telef. 261 815 525
Tlm.: 960 107 360
(entre Mafra - 4 Km - e a Ericeira - 6 Km)

Traço de União

3

Editorial
Companheiros:

Há quase 20 anos que sou orgulhosa sócia do Clube de Campismo
Estrela, sempre pronta para responder aos chamados do meu Clube mas
a verdade é que nunca me passou pela cabeça que um dia estaria aqui
perante vós, assinando um Editorial do Traço de União. Claramente esta
é a prova que a vida é feita de surpresas.
De surpresas e inovações vive este ano o nosso Clube uma vez que, após 77 anos de mandatos masculinos, o Clube de Campismo Estrela se inovou e escreve finalmente a sua história no
feminino.
Mães de familia, avós, profissionais de carreira, mulheres independentes e também uma jovem estudante, fazem agora parte dos orgãos sociais do nosso Clube. Sete mulheres dedicadas
e decididas a levar mais além o bom nome do Clube Estrela, lado a lado com os restantes seis
membros eleitos e com o apoio de todos os seus associados.
Mas voltando à questão da assinatura deste Editorial, foi com muita honra que recebi da
minha antecessora Catarina Saldanha a passagem de testemunho e é com muito orgulho que
a partilho com o mais novo elemento da história do nosso Clube e quiçá do associativismo em
Portugal, a nossa Redatora de 16 anos Catarina Conrado. A palavra é tua Catarina.
Virgínia Costa
Sendo atualmente o membro mais novo da Redação do Traço de União e agradecendo imenso
a oportunidade que me deram, fazer parte deste maravilhoso grupo de pessoas, tanto de todo o
Conselho de Redação como de todo o Clube de Campismo Estrela, é uma das melhores experiências que se pode ter.
Desde que entrei neste Parque de Campismo alcancei novas ideias e a minha juventude tem
sido muito interessante, pois a meu ver, todo o conhecimento adquirido sobre o campismo é muito importante e devemos começar desde pequeninos a ter contacto com a Natureza.
Como um membro da Juventude, e visto que o Paulo Maia me passou a “pasta” e me colocou
um peso enorme nos ombros, percebi que o pensamento de mudar e atualizar para não nos perdermos no tempo é muito relevante. Por outro lado, presenciei que muitos jovens não fazem ideia
do que trata o campismo e nunca experienciaram uma noite ao ar livre. Desta forma penso que é
hora de mudar e de chamar mais jovens para fazer parte destas coisas maravilhosas de que todos
nós vivemos e estamos a viver.
Por isso, esperemos que este ano tenhamos a sorte de ter mais jovens como sócios e a ajudar
no movimento campista para deixarmos a nossa marca.
Catarina Conrado
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CARNAVAL DE ESTRELAS
Poderíamos até chamar-lhes “chuva de estrelas”, tantos e tão bons foram os mascarados que uma vez mais acorreram à chamada do Clube Estrela.
Terminada a hora de jantar muitos foram os que recolheram às suas instalações para
mais tarde voltarem irreconhecíveis. Previa-se mais uma noite de animação e alegria.
De idades diversas e trajando “fatiotas” de todos os feitios e diversos temas, muitos
foram os companheiros que encheram de cor a nossa Sala de Convívio.
O Júri, simpático mas compenetrado no seu papel, assistiu ao desfile bastante animado
que tornou difícil a sua decisão e levou a que no final fossem atribuídos diversos prémios in ex aequo.
Mas como o que realmente importa é a diversão, a noite de Carnaval foi aquilo que
deve ser: muita dança, muita brincadeira e muita gargalhada.
Virgínia Costa

Pontuação máxima ao Carnaval no Estrela

Alguns dos mascarados que animaram a noite

Mais um para recordação
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UM DIA ESPECIAL
Num dia tão especial como este as mulheres foram as rainhas!
O Dia da Mulher foi comemorado com um workshop de danças latinas ministrado por dois
bailarinos amáveis e maravilhosos, Ivo Vilela e Andreia Gonçalves. Aprendemos a dançar
rumba e um pouco de valsa, mas o melhor de tudo foi o tempo que passamos a conviver uns
com os outros, entre os sobressaltos e as peripécias que iam ocorrendo aos casais aprendizes.
Após uma tarde divertida as mulheres tiveram direito
ao jantar do Dia da Mulher, confecionado pelo bar do clube. Os arranjos de mesa estavam deslumbrantes, o que
fez com que o jantar se tornasse mais confortável e agradável, com muita brincadeira e boa disposição à mistura.
O Baile da Pinhata animou a noite e como manda a tradição estava a pinhata no meio da pista de dança e nós
dançámos todos à volta desta, até alguém puxar a fita
que permitiu a abertura da mesma, sendo que desta caíram doces e todos se deliciaram. Então depois de isto tudo
ocorrer os reis do ano anterior, Madalena e José Correia,
passaram o trono aos novos reis, Lurdes e Vasco Conceição. Esperamos que mais um ano corra da melhor forma.
O baile continuou noite fora muito animado, com muita
alegria e dança.
Os novos Reis da Pinhata

O bom gosto no feminino

Catarina Conrado
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O DIA DA CRIANÇA
O Clube Estrela organizou um evento para as crianças, fazendo com que estas se divertissem no seu dia. Na nossa opinião foi um dia espetacular.
Em primeiro lugar pudemos conviver com alguns amigos e conhecer outros.
Em segundo lugar as atividades foram super divertidas e colaborativas pois em algumas
delas tínhamos de trabalhar em equipa para alcançar o “tesouro”.
Em terceiro lugar para gozar o bom tempo demos uns mergulhos na piscina até tarde.
Por todas estas razões considerámos este dia bem passado, entre amigos.
Agradecemos a todas as pessoas que ajudaram a tornar este dia possível principalmente
à Ema, à Gina e à Catarina.
Matilde e Mafalda Maia

Quem procura sempre alcança

Sujar as mãos também faz parte

Quando o calor aperta não há melhor
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ANIVERSÁRIO DO CLUBE ESTRELA
O Clube Estrela fez este ano, no dia 14 de maio de 2019, a bonita idade de 77 anos. O almoço
comemorativo foi festejado no dia 18 de maio na nossa Sala de Convívio (Sala Armando Lopes),
com muitos companheiros e representantes das coletividades amigas.
Pela 1ª vez tivemos o prazer de receber duas simpáticas entidades representativas do Concelho de Mafra, a Drª Fátima Caracol, Presidente da Junta de Freguesia de Mafra e a Drª Célia
Fernandes, Vereadora de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Mafra.
O nosso Clube recebe sempre de braços
abertos quem nos quer brindar com a sua presença amiga e não faltaram os representantes
do Clube Campismo de Vila Franca de Xira, o
Clube Campismo de Setúbal, o Clube de Campismo de S. João da Madeira, o Clube Campismo
do Barreiro, o Clube Campismo da Amadora, a
Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, o Clube Campismo do Concelho de Almada,
o Clube Campismo e Caravanismo de Torres
Vedras (os nossos afilhados), o Clube Campismo de Lisboa (os nossos padrinhos), a Federação de Jogos Tradicionais, a Federação das
Coletividades do Distrito de Lisboa, a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
e também a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.
Perto da hora do almoço, começámos pelos
apetitosos aperitivos no exterior da Sala de
Convívio, apresentados em duas mesas decoradas com imensas iguarias para os nossos
O Estrela a bem receber

A Mesa de Honra atenta às cerimónias

8

Traço de União

convidados, seguindo-se o almoço
que todos elogiaram.
Como é habitual a sessão solene começou com a atribuição dos
emblemas de prata aos sócios que
atingiram 25 anos de associados.
Passámos depois para os discursos
e as trocas de lembranças que nos
proporcionaram momentos de muita alegria e emoção.
Terminada a sessão solene, cantámos os parabéns e a Marcha do
Os jovens foram as Estrelas do dia
nosso Clube, partimos o bolo e fizemos um brinde a esta grande família e ao nosso Clube, que tanto amamos.
Agradecemos aos nossos convidados a sua presença amiga, aos companheiros que nos bastidores contribuíram para que este dia fosse um sucesso, às companheiras que ajudaram na
confeção e decoração das mesas, ao Concessionário pelo gostoso almoço e aos nossos queridos
estrelinhas que nos serviram com rapidez e muito profissionalismo.
À noite não faltou o bailarico com o Rogério Silva, para que este dia fechasse com chave de
ouro.
Viva o Clube Estrela!
Marina Lourenço

CAÇA AOS OVOS NO ESTRELA
No passado dia 20 de abril, pelas 16:00 horas, as nossas
crianças celebraram a Páscoa no Parque de Campismo do Clube
Estrela. À hora marcada, foi ver meninas e meninos a chegar ao
parque infantil. O Coelhinho da Páscoa já se tinha ido embora,
mas tinha deixado umas surpresas escondidas para todos eles.
Dado o sinal de “partida”, começou a correria e alegria estampada nos rostos, de cada vez que um ovo era descoberto. O coelhinho bem tentou esconder muito bem os chocolates, mas nem
um sobrou...os nossos Estrelinhas descobriram TUDO!
.Terminada a caça aos ovos, subimos a rua em conjunto, miúdos e graúdos, com os primeiros a mostrar alegremente os tesouros que conseguiram apanhar. Foi um enorme contentamento, ver todos aqueles sorrisos, e são momentos e partilhas como esta que nos deixam de coração cheio.

Este é meu

.Fomos todos juntos para a sala de convívio, onde os Estrelinhas tinham à sua espera um
lanchinho, não tendo sido esquecida a fruta (maçãs), para “compensar” os chocolates que
iriam comer. Findo o lanche, os mais pequenos regressaram às suas caravanas, todos com
os saquinhos de ovos...já mais vazios, pois uma criança não é de ferro e tem de provar os
chocolates, claro está!
Foi uma tarde bem passada, um alegre convívio, que procurou manter as tradições que
tanto agradam aos mais novos. Para o ano há mais!
Catarina Saldanha
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SANTO ANTÓNIO NO PARQUE DO CCE
No sábado dia 15 de junho comemorámos o Santo António no nosso parque.
Sala pronta e enfeitada a preceito, grelhador a jeito e os companheiros Alvarenga, Alexandre e
Carlos Rei a assar sardinha para todos os presentes que lotaram o largo da festa num ambiente
alegre e descontraído.
Claro que não faltou à noite o bailarico da praxe, abrilhantado pelo trio Irmãos de Ouro que até
altas horas da noite não deixou ninguém sentado.
Um grupo de companheiros marchantes irromperam sala dentro para surpresa geral com arcos
e balões e vestidos como manda a tradição, contagiando todos pela alegre surpresa, que rapidamente engrossaram a marcha ao som das musicas tradicionais dos santos populares. Esta
marcha terminou com a marcha do Estrela cantada por todos e acompanhada de forma brilhante
pelo conjunto musical.
Que rica noite.
Paula Seco

Até se sente o cheiro das sardinhas
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MARCHA DE TRIBUTO
A BEATRIZ COSTA E VASCO SANTANA
No domingo dia 23 de junho, com a sala de convívio colocada a preceito, fomos brindados
pela presença animada dos marchantes vestidos a rigor, em tributo a Beatriz Costa e Vasco
Santana, que fizeram questão de brindar o nosso parque com esse fantástico evento, encabeçados pela honrosa presença para todos nós da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de
Mafra, acompanhada de idosos dos lares do Sobreiro.
Posso afirmar que para os presentes foram momentos únicos vividos no nosso parque de
campismo, com a sala de convívio à pinha, terminando com um lanche oferecido pelo nosso
clube a todos os presentes.
Bem hajam pela iniciativa
Paula Seco

Convite aceite, marchantes preparados
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CORRIDA DOS SINOS
Este ano a Corrida dos Sinos trouxe à rua um número maior de companheiros do Estrela. A
razão foi a presença do nosso companheiro e amigo Pedro Dupic, que participou na corrida envergando orgulhosamente a camisola do nosso Clube. De repente, à sua passagem, surgiram
inúmeros gritos de apoio e aplausos e até a bandeira do Estrela pareceu ufanar-se de orgulho.
Fica a promessa: para o ano as camisolas do Estrela na Corrida dos
Sinos estarão presentes em maior número. Até lá, sigam os treinos!
Virgínia Costa

A “estrela” do Estrela

O entusiasmo dos companheiros

PASSEIO PEDESTRE
Caminhar faz bem à saúde e à alma! Que o digam os vinte e um
companheiros do Clube Estrela e dois amigos (!) que no dia 31 de
junho às 09h30 estavam absolutamente prontos para o habitual
passeio pedestre organizado pelo Clube.
Entre piadas e gargalhadas, lá fomos nós por caminhos “antes naEncontro com a natureza

vegados”. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas sempre o companheirismo a espreitar, esperando uns pelos outros de boa vontade.

Passámos por hortas, pomares, alguns carregadinhos dos famosos limões, subimos, descemos
e finalmente alguns quilómetros depois, chegámos ao nosso parque, onde ainda cheios de adrenalina demos uma voltinha completa,
cantando a marcha do nosso Estrela.
Uma ótima forma de iniciar a manhã
não acham? Para a próxima contamos
com vocês!
CRTU
Prontos para o que der e vier
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ELEIÇÕES
TRIÉNIO 2019-2022
Após as alterações aos Estatutos realizadas em fevereiro deste ano, em março tivemos as
primeiras eleições no novo formato. Com um modelo que se revelou como mais prático e flexível
para os sócios, uma vez que todos podem votar ao longo de um dia e no horário que lhe seja
mais conveniente, os resultados são encorajadores: apesar de haver apenas uma lista, o que historicamente significa que não há mais que 60 votantes, desta vez tivemos mais de 100 votos,
algo que normalmente só acontece em anos em que há duas listas e, como tal, maior motivação
à participação. Resta deixar um agradecimento a todos os sócios que se deslocaram para exercer
o seu direto de voto e os desejos do maior sucesso para os novos corpos sociais eleitos.
Mesa da Assembleia Geral

RESULTADOS DAS ELEIÇÕES
2019
Mesa A. G.

Direção

Conselho
Fiscal

Conselho
Redação

Lista A

88 (86%)

83 (81%)

89 (87%)

89 (87%)

Brancos

11 (11%)

14 (14%)

9 (9%)

9 (9%)

Nulos

3 (3%)

5 (5%)

4 (4%)

4 (4%)

TOTAL

102

102

102

102
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CORPOS SOCIAIS
ELEITOS PARA O TRIÉNIO 2019 / 2022

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE

Paulo Daniel Simplício Maia
Sócio nº 55

VICE-PRESIDENTE

Hélder das Dores de Jesus
Sócio nº 216

SECRETÁRIA

Madalena Augusta S. O. Correia
Sócia nº 363

DIREÇÃO
PRESIDENTE

Ema Maria M. S. T. Borrego
Sócia nº 105

VICE-PRESIDENTE

José Carlos Caetano Afonso
Sócio nº 606

TESOUREIRA

Amélia Augusta da Silva Oliveira
Sócio nº 329

DIRETOR DO SETOR TÉCNICO
E ADMINISTRATIVO

António Manuel Costa Maia
Sócio nº 581

DIRETORA DO SETOR CULTURAL,
RECREATIVO E DA JUVENTUDE

Catarina Saldanha Vieira da Cruz
Sócia nº 61

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE

António José Janeiro Seco
Sócio nº 189

VICE-PRESIDENTE

José Fernandes da Silva
Sócio nº 138

SECRETÁRIA

Maria Marina A. N. Guerreiro Lourenço
Sócia nº 109
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CONSELHO DE REDAÇÃO DO
“TRAÇO DE UNIÃO” ELEITO PARA
O TRIÉNIO 2019 / 2022
DIRETORA

Virgínia Maria L. F. Nunes Costa
Sócia nº 193

REDATORA

Catarina Rocha Conrado
Sócia nº 416

REDATOR

Paulo Daniel Simplício Maia
Sócio nº 55

O grupo dos eleitos

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
No dia 11 de maio realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária com a presença de 51
associados. Cumprida a ordem de trabalhos, o resultado das votações foi:
1. Por votação secreta, demissão da sócia número 1369, com 3 abstenções, 44 votos a favor,
3 votos brancos e 1 voto nulo;
2. Orçamento para 2019 aprovado por unanimidade.

Traço de União
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INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
A Direção informa que foi decidido em Conselho Superior e Disciplinar que os corpos sociais
não beneficiarão da isenção de taxas no triénio 2019/2022.
O Conselho de Redação informa que a partir de agora, o “Traço de União Parque” passa a ter
um novo formato, em que a informação vai diretamente ao seu encontro, no seu cacifo habitual.
Lá encontrará todas as novidades e comunicados da Direção. Sugestões ou comentários para:
tracodeuniao@ccestrela.com
NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA RECEÇÃO
Segunda a Quinta-feira: 08h00-13h00 / 15h00-19h00
Sexta-feira: 08h00-13h00 / 15h00-23h00
Sábados e Domingos: 08h00-13h00 / 14h00-20h00 / 21h00-23h00

1º ACAMPAMENTO
ESTRELA DA JUVENTUDE
Numa iniciativa inédita da Juventude Estrela,
é já em setembro o primeiro acampamento de
jovens realizado no Estrela e organizado pelos
próprios. Em breve vamos todos poder colaborar para que seja um sucesso. A nossa juventude merece!
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Condições, serviços e preços
Alojamentos complementares
Coordenadas GPS dos parques
Código QR com cálculo de trajetos
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Publicação prevista para fevereiro de 2019

À VENDA NO CLUBE ESTRELA - PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO
2019

Roteiro Campista

9
201

201
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Todos os parques de
campismo portugueses com
taxas e características.
Secção de alojamento
complementar.
Inclui mapa de estradas

P.V.P. ................................. 8,80€
Na F.C.M.P. ou Clube..... 7,04€

Guia Aires

Camping
Europe du
Service Camping-Car
Áreas de
serviço para
Sud
autocaravanas de

10% de desconto
no seu clube

ENVIO GRATUITO PELO CORREIO. NÃO FAZEMOS ENVIOS À COBRANÇA
Envie-nos o custo do(s) guia(s) que desejar (P.V.P.) em cheque ou vale de
correio à ordem de Roteiro Campista, Lda. e receba-o(s) em sua casa.
Pedidos para: ROTEIRO CAMPISTA APARTADO 3168 1301-902 LISBOA
Tel. 21 364 23 70 Fax 21 361 92 84 loja online www.roteiro-campista.pt

Cerca
de 3000
parques
França,
Alemanha,
seleccionados
do Sul de
Itália e Suíça
4800
GPS de França
P.V.P.
................................
P.V.P. ................................ 16,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 15,12€

www.roteiro-campista.pt

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

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

GuideOfficiel
Camping de
Guide
Officiel
de France
France
Todos os parques de França

Todos
os parques
dede
(cerca
de 9.000).
Inclui mapa
França
de dos
estradas
com a(cerca
localização
10.600).
Mapa de
parques.
P.V.P. ..............................
16,20€
P.V.P. ............................... 17,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 16,02€

info@roteiro-campista.pt

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

