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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SESSÃO ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artigos 43º e 45º 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 24 de março de 2018, às 15h00, 
na Sala de Convívio do 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 2017, mediante o respetivo 
parecer do Conselho Fiscal;

2. Apreciação e votação do Orçamento Anual e Plano de 
Atividades da Direção para o ano de 2018, mediante o 
respetivo parecer do Conselho Fiscal.

De acordo com o artigo 46º dos Estatutos, se à hora marcada 
não estiver presente o número legal de sócios para o funciona-
mento 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.

Mafra, 04 de março de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paulo Daniel Maia

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artigos 44º e 85º 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 Extraordinária, no dia 24 de março de 2018, às 
14h00, na Sala de Convívio do Parque de Campismo do Clube 
de Campismo Estrela, Estrada Nacional 116, nº21, Largo da 
Briosa, Sobreiro, Mafra, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Ratificação da nomeação para o cargo de Diretor do Setor 
Cultural, Recreativo e da Juventude do sócio nº 1207, Nuno 
Filipe Ferreira Conrado, em substituição da sócia nº 202, 
Maria Marina Aguiar Nunes Guerreiro Lourenço, devido a 
pedido de demissão.

De acordo com o artigo 46º dos Estatutos, se à hora marcada 
não estiver presente o número legal de sócios para o funciona-
mento 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.

Mafra, 04 de março de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paulo Daniel Maia
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Caros companheiros:

O tempo corre e, num piscar de olhos, está a fazer um ano 
desde que o Conselho de Redação assumiu funções. É a altura 
certa para fazer uma espécie de balanço. Deste modo, começo 
por relembrar as ações e iniciativas que, até à data, consegui-

mos desenvolver, sempre com o intuito de manter os associados devidamente informados.

Por conseguinte, para além de aumentar a periodicidade do Traço de União, assumi-
mo-nos como veículo informativo e elo de ligação entre o Clube e os sócios. Nesse sentido, 
criámos a nova página na Internet do CCE (www.ccestrela.com) e asseguramos a respetiva 
atualização de conteúdos, assim como no facebook do Estrela. Nasceu ainda o “Traço de 
União Parque”, onde é afixada toda a informação que importe aos utentes do parque de cam-
pismo. Relembro, no entanto (e por nunca ser demais fazê-lo), que estamos sempre recetivos 
a novas sugestões, pelo que não hesite em comunicar connosco.

 Ainda na linha que temos vindo a defender (e também porque se assinala o ano do 75º 
aniversário desta nossa coletividade), achamos importante continuar a dar a conhecer o 
passado do Estrela. Contar quais as nossas origens, quais as raízes que estão na base do 
crescimento do nosso Clube e do que somos hoje. Por isso mesmo, parte desta edição é dedi-
cada ao que ficou para trás, ou seja, acrescentamos mais um “capítulo” (que muito nos toca, 
em particular) da História do CCE. Só assim não ficará esquecido o empenho de muitos, 
para que tantos disfrutem do que temos atualmente. 

Por fim, pretendo abrir e fechar este primeiro ano de trabalho exatamente com as mesmas pala-
vras - e convicção. Como disse no primeiro Editorial que tive o gosto de partilhar com todos os sócios, 
“o Clube de Campismo Estrela somos todos nós e, numa data tão especial, é altura de tirar exemplos 
do passado e construir, hoje, o amanhã deste enorme Clube”. Nesta perspetiva, deixo um pensa-
mento, mais concretamente um provérbio chinês, que julgo espelhar esta minha determinação:

“Se quer saber como foi o seu passado, olhe para quem é hoje. Se quer saber como vai ser 
o seu futuro, olhe para o que está a fazer hoje”.

Saudações campistas,

Catarina Saldanha

Editorial
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BAILE DE CARNAVAL

   A vida são 2 dias e o carnaval são 3, diz o povo. Aqui, na nossa Sala de Convívio do Clube de 

Campismo Estrela no Sobreiro, no dia 10 de Fevereiro de 2018, o Carnaval foi uma noite fantástica 

e que valeu por muita farra, muita brincadeira e muito companheirismo, num Baile abrilhantado 

pelo nosso amigo José Sousa, que sempre nos faz sentir muito bem.

   Como não podia deixar de ser, vieram mascarados de todos os tipos, tal como árabes, espanho-

las, indianas, chinesas, freiras, a Minnie, a Super Mulher, o Batman, o Grito e até uma grande trupe 

cigana, composta pelos ciganos pai e mãe, a cigana que lia as cartas, a que lia a mão, a Lela da 

Vieira e o César da Lela, a cigana e o cigano rico, que tinham uma loja na Expo, a cigana e o cigano 

feirantes, que traziam a trouxa, e muitos outros, muito bem disfarçados e muito engraçados.

   Também os mais pequenos, apesar de serem só quatro, estavam muito animados e vieram 

muito bem mascarados.

   Chegou a hora do Concurso de Máscaras e, perante um Júri composto pelo Carlos Nuno, a 

Maria América e a Fátima Alvarenga, foi realizado um animado desfile cheio de poses. Por mim, 

ganhavam todos o 1º lugar, pela imaginação que mostraram, mas como não pode ser, começo por 

nomear as crianças: como 1ª classificada ficou a Mafalda Maia com a personagem Rey, 2º classifi-

cado o Afonso Rocha como Ninja e 3ªs classificadas ex aequo a Catarina Silva, como Rainha Elsa, e 

a Mafalda Maia, no papel de Cowgirl.

   Também os adultos foram classificados da seguinte forma: 1ºs classificados ex aequo a Lu-

cinda Raposo como Estrela, a Inês, no papel de Cigana Lela da Vieira, e o António Seco como Hot 

Jaqueline. 2ºs classificados ex aequo a Catarina Conrado como Cigana que lê a mão, o Dinarte, no 

papel de Pai Cigano, e a Lusa, na personagem de Freira. 3ºs classificados ex aequo a Leonor Rapo-

so como Indiana, o Nuno Conrado como 

Cigano Feirante, o Zé Correia como o 

Cigano Rico, a Gina Costa, no papel de 

Mãe Cigana, e a Paula Seco como a Ro-

sita espanhola.

   Com tanta gente fantástica, foi uma 

noite plena de magia e muita alegria e 

animação.

   Esperamos muitas mais assim, com 

o nível cada vez maior, como é apanágio 

do nosso Clube de Campismo Estrela.

Marina LourençoA criatividade dos nossos três vencedores
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BAILE DA PINHATA

No princípio era a Pinha…

E ainda hoje assim continua, já que a montagem da Pinha é o início da preparação do Baile da 

Pinhata! Pega-se numa armação em forma de ovo, forra-se com um material apelativo, prendem-se 

umas fitas coloridas dentro da armadura, enche-se de serpentinas, papelinhos, rebuçados, etc…e 

depois…bem, depois vem a parte secreta da coisa: o fechar da Pinha! Os que já o fizeram, sabem 

do que falo!

Depois de devidamente fechada, pendura-se a Pinha no centro da pista de dança e é ver os 

olhares ansiosos, tentando descobrir qual é a fita que a abre!

Prepara-se o trono para os reis, com as “cobiçadas” coroas em destaque, e começa finalmente 

o tão esperado Baile da Pinhata do Clube de Campismo Estrela, desta vez animado pelo músico 

Gonçalo.

Na pista rodopiaram os pares presentes que, ao som da música e movidos por um desejo sobeja-

mente conhecido, foram puxando uma das fitas na tentativa de soltar o recheio da Pinha. Acredi-

tem ou não, este ano até a nossa Diretora do Traço de União, Catarina Cruz, e o marido deram umas 

voltinhas na pista e puxaram umas fitinhas!

Entretanto, a noite foi avançando e sempre que a Pinha não abria um frémito de alívio percor-

ria os pares que dançavam, aguardando a sua vez de tentar a sorte. Já decorria a segunda volta 

quando, de repente, se ouviram gritos de alegria! Finalmente foi puxada a fita correta e a Pinha 

abriu, soltando o seu recheio na cabeça de um dos mais animados casais do nosso Clube; o José e 

a Madalena Correia!

Estavam “escolhidos” os Reis do Clu-

be de Campismo Estrela. Os reis ces-

santes coroaram os novos reis, perante 

uma animada “multidão de súbditos” 

que lhes desejou um bom reinado, tira-

ram-se as fotos da praxe e o Baile reco-

meçou com a Valsa dos Reis.

Pela noite fora a animação mante-

ve-se e esta foi mais uma das muitas 

noites bem passadas no nosso Clube de 

Campismo Estrela!

Virgínia Costa
Os Reis do Clube de Campismo Estrela
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   No âmbito das obras de reparação do telhado da sala de convívio, a Direção 
decidiu e aproveitou para fazer melhoramentos na zona do palco, o que já há 
muito que era necessário, pois havia uma parte deste que estava inutilizado, 
por estar muito danificado. Assim, com a colaboração de alguns membros da 
Direção, nomeadamente os Srs. Presidente José Silva e Vice-Presidente Antó-
nio Barata e os Diretores Pedro Raposo, José Correia e Ema Borrego, acompa-
nhados de alguns sócios, nomeadamente Zita Raposo, Leonor Raposo, Nuno 
Conrado, Sandra Conrado e Catarina Conrado, num ambiente de muito trabalho, 
divertimento e companheirismo, lá conseguimos pôr o palco corretamente, a 
jeito de o Luciomar colocar um piso novo, que nos deixou muito agradados e 
motivados a continuar, porque ainda estávamos no início e havia pouco tempo 
e muito a fazer.

   A electricidade estava danificada, desactualizada, e até num ponto ou outro 
em risco de curto-circuito. Foi 
assim que, no segundo fim-de-
-semana, aos mesmos se junta-
ram com entusiasmo o Dinarte 
Costa e o Carlos Rei, colocaram-
-se esteiras e substituímos qua-
se toda a electricidade da sala e 
ajustaram-se os quadros eléctri-
cos para melhor funcionamento 
desta. Mais uma vez, o Luciomar 
esmerou-se e fez uma parede 
em Pladur para fundo de palco 
que ficou muito bem.

   Para finalizar, no terceiro 
fim-de-semana, e porque o tem-
po já era escasso, trabalhou-se 
quase em contra relógio, porque 
a sala tinha de estar pronta para 
o Carnaval. Juntaram-se aos de-
mais os companheiros António 
e Fátima Alvarenga, Madalena 

As obras do palco

ARRANQUE DAS OBRAS NO ESTRELA
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A Direcção do Clube Estrela informa que se encontram em execução as obras 
de beneficiação e de substituição da cobertura da Sala de Convívio. Os traba-
lhos encontram-se temporariamente interrompidos devido às más condições 
atmosféricas e serão retomados logo que possível.

Correia, Amélia Oliveira, Virgínia Cos-
ta, José e Anabela Brás, nos acaba-
mentos, nos enfeites, na limpeza da 
sala, cozinha e bar, de um jeito que 
ficou irreconhecível, tudo muito bo-
nito! Quase que nem se notou a falta 
do tecto falso das obras que ainda de-
correm, mas o mais importante é que 
ficou sem dúvida muito mais segura e 
em conformidade.

Nuno Conrado
Arrumação e decoração da sala

INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
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Em 14 de maio do ano passado iniciámos as comemorações do 75º aniversário do nosso Clube 
de Campismo Estrela. Quando estamos a cerca de dois meses de terminar as mesmas, importa 
fazer aqui mais uma nota histórica para recuperarmos a memória daquilo que fez do Estrela o 
clube que é hoje. Não obstante termos editado, em junho do ano passado, um número do “Traço 
de União” dedicado a este aniversário tão especial, decidimos agora detalhar um pouco mais 
alguns momentos importantes da nossa história, nomeadamente no que se refere à evolução 
histórica do órgão oficial de informação do Clube Estrela.

Uma primeira nota de extremo relevo aponta para a fundação do Clube Estrela. Segundo os 
registos que temos, o mesmo nasceu em 14 de maio de 1942. A verdade é que entretanto foi 
“descoberta”, em estado avançado de degradação, uma peça quase arqueológica que remete 
a fundação do Estrela para bem antes dessa data. Trata-se de uma placa com uma inscrição 
atribuída ao nosso companheiro Orlando Victoriano, sócio antigo e infelizmente já falecido, que 
se dedicou à história do Clube Estrela. Nessa placa que aqui apresentamos, consegue ler-se: 
“O Estrela foi fundado por meia dúzia de indivíduos, simples, bem educados e amigos, escutei-
ros e comerciantes do bairro da Estrela no ano de 1918 embora só se oficializasse em 1942”. 
Logicamente que esta informação carecia, pela sua relevância, da devida investigação. Depois 
de algumas horas de pesquisa confirma-se que esta afirmação foi efetivamente escrita pelo 
primeiro historiador do CCE, o companheiro Orlando Victoriano, no “Boletim Informativo do Grupo 
Estrela” em agosto de 1954. À data desse escrito apenas um dos fundadores, o Jaime Cruz, se 
mantinha como sócio. O que é mais importante é que demonstra que aquilo que sempre consi-
derámos como a nossa fundação se trata de um “mero” momento de formalização daquilo que é 
um Grupo Estrela bem mais antigo. Acrescenta ainda mais um ponto importante que é o de que 
haverá mais um sócio fundador além dos documentados Jaime Cruz, Carlos dos Santos Martins, 
Manuel Martins, José Botas e Jaime Grandela de Carvalho. Por parte do Conselho de Redação do 
Traço de União, e dentro do espírito da criação do livro que anunciámos no ano passado, iremos 
seguramente levar esta investigação até onde nos for possível para conseguirmos validar este 
momento tão importante e relevante da nossa história.

75 ANOS AO SERVIÇO 
DO CAMPISMO E COMPANHEIRISMO



9Traço de União

Pouco tempo depois da sua formação oficial, os dirigentes do Estrela entenderam, já então, a 
necessidade de manter os seus sócios informados. E assim nasceu o Boletim Estrela, em 1947. 
Se há demonstração inequívoca da evolução do Clube Estrela, esta está bem plasmada na evolu-
ção e transformação que a publicação oficial do Clube teve ao longo dos anos. Por isso mesmo, 
não podemos falar em história do Estrela sem falarmos na história da sua publicação oficial. 
Tudo começou então com um boletim muito simples, de apenas 4 páginas em formato A5, im-
presso para envio aos, então, cerca de 100 sócios.    

          

 Neste simples, mas muito cuidado boletim, constava o primeiro dos logótipos do Estrela. Re-
corria-se a publicidade para ajudar a viabilizar a sua impressão e já se iniciava uma campanha 
para angariação de mais 100 sócios.

Decorridos menos de 5 anos desde a sua primeira publicação, o cabeçalho do Boletim Informa-
tivo do Grupo Estrela ganha uma nova grafia, mantendo-se o formato do documento.

Este formato de boletim 
manteve-se até 1960. Nes-
te ano e seguintes, em que o 
Estrela atravessou algumas 
dificuldades, o boletim sofreu 
algumas alterações, chegando 
mesmo a ter um formato com 
escrita nas então máquinas de 
escrever, concedendo-lhe um 
aspeto gráfico menos rico, mas 

sem nunca deixar de ser editado, demonstrando assim a resiliência daqueles que então se esforça-
vam por, mesmo na adversidade, manter os sócios informados.

Desde então dirigido e editado pelo 
saudoso companheiro Virgílio Mar-
ques, que seguramente terá dado uso 
intensivo à sua máquina de escrever, o 
Boletim Estrela ganhou nova vida em 
1963, novamente com um novo grafis-
mo na capa, mas mantendo-se o esfor-
ço incansável do seu diretor/editor na 
escrita do seu conteúdo, função que 
desempenhou com empenho e dedi-
cação até 1965. Foi então que Eduar-
do Dias, colaborador de longa data do 
Boletim Estrela, passou a tomar conta 
da sua publicação. Desde então e até 
1968, o Boletim Estrela teve vários di-
retores e várias alterações gráficas.
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É neste ano que Artur Guide toma conta dos destinos do órgão de informação do já então 
“Clube Estrela – Campismo e Caravanismo”. O saudoso diretor da publicação inicia então uma 
alteração importante no formato e grafismo do boletim, culminando com a alteração do seu 
formato e nome para o atual “Traço de União”. O Artur Hélder Guide é, sem dúvida, um nome 
incontornável da nossa revista. Este saudoso companheiro apenas deixou o cargo de diretor 
em 1985, cerca de 17 anos depois de assumir o mesmo. Não obstante acompanhar o “Traço 
de União” até ao seu número 50, a verdade é que o companheiro Guide nunca se conformou 
em manter a revista sempre igual e foram várias as alterações que introduziu ao longo dos 
anos, até à inclusão da icónica imagem dos dois companheiros abraçados, simbolizando o 
verdadeiro companheirismo e união entre todos. Apesar de se retirar de responsável pela 
publicação, manteve-se a impressão na gráfica que possuía e a qual detinha o seu nome até 
ao número 60, publicado em 1987.

Foi então em 1985 que Jorge da Cruz Valente assumiu a direção do “Traço de União”, cargo 
que manteve até 2007, detendo assim o recorde de longevidade no cargo de diretor da nossa 
publicação, o qual assumiu até ao número 135, retomando no número 145 e até ao 152, num 
total de 25 anos de atividade diretiva da revista. Foi responsável pela introdução de inúmeros 
conteúdos, sendo o seu mais conhecido o “Conheça o parque de...”, e por conseguir a colaboração 
de vários sócios que sempre enriqueceram a revista.
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 Em 1995, no número 88, procedeu-se a uma ligeira alteração gráfica na revista, a qual se 
manteve até 2007, ano em que se procedeu à alteração gráfica mais radical do “Traço de União”, 
já sob a direção da companheira Cátia Ferrão. Desde então, e até à data, o cabeçalho da revista 
ganhou uma nova grafia e a impressão monocromática deu lugar à cor, modernizando-se assim 
esta peça crucial na informação a todos os sócios. 

  Desde então, o “Traço de União” tem sido alvo de várias alterações de conteúdos e frequên-
cia de publicação, mas o que se mantém como inabalável é a força inquestionável que a nossa 
revista tem de unir todos os sócios através da informação partilhada. Hoje, o “Traço de União” 
ultrapassa as barreiras do papel e chega à internet para que esteja disponível para todos de 
forma mais acessível e duradoura. 

   Muitos são os companheiros que, ao longo de todos estes anos, colaboraram para fazer da 
nossa revista algo de que nos podemos orgulhar. A todos eles devemos agradecer as partilhas, 
as novidades e sobretudo a capacidade de resistência em manter viva esta peça fulcral na ma-
nutenção da nossa história. Sem estes escritos e a preocupação com a sua preservação, muito 
se teria perdido destes 75 anos de história do Estrela. Sem isso facilmente esqueceríamos que 
o Clube Estrela é hoje o que os bravos e resistentes lutadores que nos precederam permitiram 
que fosse.

   Manteremos aqui notas históricas sempre que possível, para que os sócios de hoje saibam 
como tudo evoluiu no nosso Clube de Campismo Estrela e como foi possível, com tão poucos 
recursos, fazer tanto em prol do Campismo e do Companheirismo.

   Viva o Clube Estrela e venham mais 25 anos!

Paulo Maia
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Na F.C.M.P. ou Clube... 16,02€

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

2018

2018

2018

No seu clube é + barato�20%�desc.

ROTEIRO�CAMPISTA��2018ROTEIRO�CAMPISTA��2018

Todos os parques do país,

Condições, serviços e preços

Alojamentos complementares

Coordenadas GPS dos parques

Código QR com cálculo de trajetos

Estações de Serviço para Autocaravanas

dentro dos parques de campismo

Pontos de recarga da veículos elétricos

5
0

anos

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

Guia Camping FECC
Inclui todos os 

parques espanhóis 

e uma seleção de 

cerca de 1000 

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

Roteiro Campista
Todos os parques de 

campismo portugueses com 
taxas e características.
Secção de alojamento 

complementar.
Inclui mapa de estradas

P.V.P. ................................. 7,90€
Na F.C.M.P. ou Clube..... 6,32€

À VENDA NO CLUBE ESTRELA

ROTEIRO  
CAMPISTA

50 ano
s

Todos os parques do país,

Condições, serviços e preços

Alojamentos complementares

Coordenadas GPS dos parques

Código QR com cálculo de trajetos

Estações de Serviço para Autocaravanas

dentro dos parques de campismo

Pontos de recarga de veículos elétricos
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Publicação prevista para março de 2018

PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO


