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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 XLVIII • Nº 179  • JANEIRO 2023  • GRÁTIS AOS SÓCIOS

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

ORDEM DE TRABALHOS

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Ao abrigo dos ar  gos 44º e 46º dos Estatutos em vigor, convoco os sócios efec  vos 
e de mérito do Clube de Campismo da Estrela, no pleno gozo dos seus direitos, a 
reunirem-se em Assembleia Geral, Sessão Ordinária, no dia 28 de Janeiro de 2023, 
às 15h00, na Sala de Convívio, sita no Parque de Campismo do Clube de Campismo 
Estrela, Estrada Nacional 116, nº21, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com a seguinte

1. Apreciação e votação do Orçamento Anual e Plano de A  vidades da Direção para 
2023, mediante o respe  vo parecer do Conselho Fiscal.

De Acordo com o ar  go 47º dos Estatutos, se à hora marcada não es  ver 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: todos os sócios deverão fazer a sua inscrição para par  cipar na as-
sembleia mediante a apresentação do cartão de sócio.

Mafra, 02 de Janeiro de 2023

Maria da Conceição Reis
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Contactos do Clube:
Geral: geral@ccestrela.com
Direção: direcao@ccestrela.com
Mesa da Assembleia: assembleia@ccestrela.com
Conselho Fiscal: fiscal@ccestrela.com
Conselho Superior e Disciplinar: csd.estrela@gmail.com
Traço de União: tracodeuniao@ccestrela.com
Telefone: 261 815 525 | Telemóvel: 960 107 360

Para se manter 

informado
do que se passa 

no nosso
Clube deve ir a:

www.ccestrela.com

HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA RECEÇÃO
Horário sujeito a alteração devido à situação de pandemia. Consulte www.ccestrela.com

Domingo a quinta > 08:00 às 21:00  
Sextas, sábados e vésperas de feriado > 08:00 às 23:00     
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Editorial
Companheiros,

Após 9 meses de mandato ao serviço do Clube, constatamos que nem sempre foi fácil a nossa 
tarefa. Existiram e ainda existem algumas contrariedades que temos vindo a tentar resolver 
com a maior celeridade possível.

O Parque constitui somente um apêndice do Clube, onde os associados podem e devem reunir-se, 
convivendo de forma salutar. Focados no presente, mas com os olhos postos no futuro, não podemos 
esquecer um passado vivido sem “quezílias” que não levam o nosso Clube a lado nenhum.

Reconhecemos que a situação da cantina/bar, em parte potenciou algum mau estar entre 
os companheiros. Porém é com agrado que informamos que em breve irá reabrir e assim dar 
mais qualidade ao convívio entre todos.

Relembramos que foram efetuadas diversas atividades inerentes ao programa anual defi -
nido. A reabertura da piscina foi um sucesso e uma mais-valia para o parque. Mais melho-
ramentos estão já equacionados, nomeadamente a colocação de grelhadores comunitários, 
obrigatória por lei, e já foram defi nidos os lugares para a sua fi xação. Paralelamente, está a 
ser estudada a implementação de uma cobertura adjacente à sala de convívio, para substi-
tuição da malha existente. Foi igualmente adquirido uma bomba de drenagem de esgotos e 
reparada outra devido ao seu defi ciente estado, situação imprescindível para o bom funcio-
namento dos nossos blocos sanitários. Existe ainda em curso a planifi cação de um acampa-
mento nacional, em data a defi nir.

Por fi m, gostaríamos de salientar a determinação desta Direção, embora por vezes com al-
guns condicionalismos não imputáveis à mesma, mas que continuará a fazer, com verdade 
e rigor, tudo aquilo que se propôs realizar. Agradecemos desde já a todos os companheiros a 

vossa melhor compreensão, pois quem fi cará a ganhar é o Clube de que tanto gostamos.

Viva o Clube Estrela!

A Direção

CCE2022
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No dia 14 de maio de 2022, fes-
tejámos os incríveis 80 anos do 
nosso Clube.

Já com uma abertura maior e sem 
máscaras obrigatórias, na sala de 
convívio Armando Lopes, reuni-
mos com grande afl uência de só-
cios e muita vontade de conviver, 
depois de todas as restrições que 
vivemos ultimamente. 

Depois das belas entradas ini-
ciámos o almoço composto por carne de porco com batatinhas fritas à por-
tuguesa seguido das sobremesas e continuámos em alegre camaradagem. 
Passámos à etapa seguinte, ou seja aos discursos, votos de saúde para todos 
e mais convívios e o lindo bolo do aniversário à nossa espera. Mas antes 
de o partir, cantámos o Hino do Estrela e os 
parabéns, esperando que possamos assistir a 
muitos mais anos e usufruir deste nosso que-
rido Parque.

Fazer 80 anos é uma idade muito importante 
e datas assim merecem ser bem comemora-
das. Fazer 80 anos é uma glória, oito décadas 
de muito companheirismo e trabalho, muitas 
lições, aprendizagens e experiências. Sem dú-
vida uma trajetória riquíssima. 

Espero que para o próximo ano estejamos aqui todos com muita saúde e 
vontade de conviver.

Viva o Clube Estrela!

               Marina Lourenço

   

Aniversário dos 80 anos 
do Clube Campismo Estrela

p
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ORÇAMENTO 2023

CLUBE DE 
CAMPISMO ESTRELA
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Plano de a vidades 2023

2

Calendário A dades previstas para 2023 Data

Carnaval (21 fevereiro) 25 de fevereiro

Baile da Pinhata 04 de março

 ia ld uD  a M her (8 março) 11 de março

80º Aniversário Clube Campismo Estrela (14 maio) 20 de maio

  d çDia a crian a (1 junho) 3 de junho

n óStº A t nio (13 junho) 17 de junho

51º Aniversário do Parque (3 julho) 8 de julho

Torneios de verão agosto

38º Aniversário da Juventude Estrela (14 setembro 1985) 16 de setembro

30 de setembro

S. Mar nho 11 de novembro

Natal Estrelinhas 9 de dezembro

Passagem Ano 31 de dezembro

1   Passeio pedestre CCE

Excursão Serra da Estrela

º

2   Passeio pedestre CCEº

22 agosto

 

março

Companheiros, 

Em 2023, realizaremos as inicia  vas anunciadas no calendário de a  vidades de forma a 
contribuir para a sã camaradagem, diver  mento e alguma compe  ção saudável que tam-
bém faz parte do convívio campista.

Estamos também como sempre, abertos a sugestões dos sócios as quais são sempre bem 
vindas.

Sabendo que algumas das a  vidades culturais realizadas todos os anos deverão ser man-
 das, podemos com a vossa ajuda, melhorar o seu formato para que assim sejam mais 

apela  vas. 

Gostaríamos de inovar em algumas a  vidades para assim, ir ao encontro das vossas ex-
pecta  vas e de forma a haver mais par  cipação dos sócios.  

Pouco a pouco, vamos tendo mais liberdade para realizar em segurança as nossas a  vi-
dades, pois o Covid vai dando sinais de alguma tolerância, mas não devemos ignorá-lo! 

Este calendário não invalida a criação e realização de novas ac  vidades, ou mesmo até a 
suspensão de algumas, por mo  vos que se jus  fi quem.

Companheiros, par  cipem e terão certamente momentos muito felizes para mais tarde 
recordar!
                           O Setor Cultural
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DESPESAS
Custo de mercadorias 1 600,00 €
Eletricidade 12 000,00 €
Combus veis 350,00 €
Água 3 800,00 €
Outros uídos(inclui gás) 4 500,00 €
Ferramentas e Uten. Desg. Rápido 450,00 €
Material de escritório 1 000,00 €
Ar gos oferta 800,00 €
Comunicação 2 700,00 €
Seguros 650,00 €
Deslocações e estadas 500,00 €
Honorários 3 500,00 €
Conservação e reparação (manutenção) 32 000,00 €
Serviços Financeiros 1 000,00 €
Limpeza higiéne e conforto 15 850,00 €
Vigilância e segurança 1 400,00 €
Trabalhos especializados 1 400,00 €
Organizações  500,00 €
Revista “Traço de União” 1 700,00 €
Outros fornecimentos e serviços  300,00 €

Encargos s/remunerações
42 000,00 €

Seguros acidentes de trabalho
8 500,00 €

Outros custos com o pessoal (SA)
1 300,00 €

zações
 600,00 €

Impostos
Remunerações

3 500,00 €

2 000,00 €

TOTAL 143 900,00 €

Orçamento 2023
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RECEITAS

Vendas de mercadorias 1 500,00 €
Estadias - Utentes 118 000,00 €
Pagamento fora de prazo 1 000,00 €
Exploração de jogos 500,00 €
Parqueamento 600,00 €
Proveitos associa vos - zações e Jóias 11 500,00 €
Organizações 600,00 €
Rendas e Alugueres 600,00 €
Visitas 800,00 €
Diversos 8 800,00 €

143 900,00 €

Parecer do Conselho Fiscal

De acordo com o art.º 64 dos Estatutos do Clube de Campismo Estrela, vem o Conselho 
Fiscal dar o seu parecer referente ao Orçamento e Plano de A  vidades, proposto pela 
Direção para o ano 2023.

Foi feita a devida análise do Orçamento e Plano de A  vidades apresentados pela Direção, 
tendo por base todos os documentos avaliados e devidamente conferidos, assim como es-
clarecidas todas as dúvidas que foram surgindo. Salientamos a boa relação de cooperação 
com os elementos da Direção, no que concerne à ação fi scalizadora do Conselho Fiscal.

De salientar ainda, alguns cuidados  dos por parte da Direção, relacionados com o cresci-
mento do clube. A contenção de custos e a precaução em termos gerais quanto à execução 
de novas obras, reparações ou a conservação do património existente, assegurando con-
tudo o funcionamento das instalações do Clube, principalmente porque não sabemos o 
que vai ser o futuro em termos pandémicos e os efeitos que nos poderão afetar.

O Conselho Fiscal está ciente que a gestão do clube tem sido cautelosa mas apresenta 
sinais posi  vos de boa gestão.

De referir, ainda que este Conselho Fiscal seja uma comissão provisória encabeçada pelo 
Vice-presidente eleito em assembleia geral, pautou-se sempre pela cordialidade entre os 
seus membros e a Direção, assim como pela lealdade aos princípios que regem este Con-
selho Fiscal em prol do Clube.  

Assim, vem o Conselho Fiscal aprovar e propor à assembleia geral a aprovação do Orça-
mento e do Plano de A  vidades para o ano de 2023.

O Conselho Fiscal, deseja a todos os sócios e familiares, um novo ano repleto de felici-
dades, bem como muita saúde e paz.

                   O Conselho Fiscal
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Feliz Ano Novo
Os Órgãos Sociais do Clube, desejam a todos os sócios, familiares, 
amigos e colaboradores, um próspero Ano Novo!

Façamos deste, um ano melhor que 2022, entrando nele com 
muita alegria e com o coração repleto de esperança e ânimo para 
estes novos 365 dias. 

Sejamos todos mais solidários com o próximo. A vida partilhada tem 
mais sabor! 

Abracemos o futuro com otimismo e com sentimentos positivos, não 
descurando a nossa participação ativa na sociedade!

É nosso desejo que este seja um ano de muitas realizações, paz e 
união entre todos nós! 
Feliz 2023!
     Os Órgãos Sociais do Clube 

Assembleia Geral de Sócios – 
Sessão Extraordinária

No dia 24 de Setembro de 2022, reunimos em 
Assembleia Geral Extraordinária na sala de con-
vívio do Clube Campismo Estrela às 15h50 com 
119 sócios inscritos. 

Esta assembleia teve como objetivo informar 
os sócios e comunicar a decisão dos processos 
disciplinares sobre os acontecimentos do dia 11 
de Junho de 2022, envolvendo membros dos 
órgãos sociais do clube. Foi também criada uma 
comissão para o Conselho Fiscal. 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral ex-
plicou a situação e leu o relatório da decisão do 
Conselho Superior e Disciplinar e as penalidades 
aplicadas. 

Depois de várias intervenções por parte dos 
sócios, muitas vezes não concordando com algu-
mas decisões, nem da forma como foram feitas, 
também acharam que algumas questões não
foram corretamente explicadas.

Terminou esta sessão com uns versos do com-
panheiro Calado dando alguma leveza à mesma.

      
              Marina Lourenço 
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Aniversário do Clube – 80 Anos

Dia da Criança

Aniversário do Parque – 51 Anos

Torneis de verão

Noite das Bruxas

Natal dos Estrelinhas



Jóia 20,00 €
Quota de adulto 18,00 €
Quota Juvenil 9,00 €
Despesas de expediente 2,00 €
Cartão de Socio 2ª via 2,00 €

Emissão de Licença Desportiva L.C.N. - L.M. 21,00€ a)
Revalidação de Licença Desportiva 19,00€ a)
Revalidação de Licença Desportiva Ex-Averbado 5,00 € b)
Emissão e revalidação de Licença Desportiva 0 - 11 anos 1,00 €
Emissão de Licença Desportiva 12 - 18 anos 5,00 €
Revalidação de Licença Desportiva 12 - 18 anos 2,50 €
2ª Via Cartas Desportivas 5,00 €
Carnet Internacional 10,00 €
Taxa de urgência 5,00 €
a) A partir dos 65 anos a emissão da L.D. é 20,00€ e a revalidação é 18,00€
b) A Licença Desportiva de Averbado foi extinta por não incluir qualquer seguro.
    A sua substituição deverá ser requerida em conjunto com a do Ex-Titular, sob pena de ser 
    considerada revalidação normal para efeito de custo.

TABELA GERAL DE PREÇOS 2023

CLUBE - ADMISSÃO DE SÓCIOS

FCMP - FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL

C.C.E. C.C.N./L.M. F.I.C.C. GERAL
INSTALAÇÕES FIXAS
(titular, Averbado, Veículo)
MENOR 12 ANOS …... …... …... …...
A PARTIR 12 ANOS 1,25 €         3,40 €               4,00 €                            4,50 €       
TENDA ( - 4M) 1,00 €         2,60 €               3,10 €                            3,40 €       
TENDA ( + 4M) 1,25 €         3,40 €               4,00 €                            4,50 €       
CARAVANA 1,30 €         3,45 €               4,05 €                            4,55 €       
AUTOCARAVANA 2,65€* 4,10 €               4,90 €                            5,35 €       
VEÍCULO 1,00 €         2,50 €               3,10 €                            3,40 €       
MOTOCICLO 0,80 €         2,00 €               2,30 €                            3,00 €       
ATRELADO 1,00 €         2,60 €               3,10 €                            3,40 €       

DUCHE GRÁTIS
LAVAGEM AUTO 1,50 €            
VISITAS 1,75 €            Época alta (1/5 a 31/10) 1,01 €
EXTRAVIO DE CHAPAS 10,00 €          Época baixa (1/11 a 30/04) 0,51 €
PARQUEAMENTO CARROS 2,00 €            Taxa anual Utentes * 7,14 €
DIVERSOS 4AM 1,50 €            *Esta taxa é para titulares, averbados  
DIVERSOS 6 AM a) 3,00 €            e sócio0s agregados a instalações
TAXA DE MANUTENÇÃO 40,00 €          fixas (a partir dos 13 anos).
a) Aplicavél só a caravanas e autocaravanas em Zona Verde Estão isentos portadores de 
* Inclui o titular deficiência a partir dos 60%

INFORMAÇÃO:
A ti d 150 it d ê i á li d t (I f õ R ã )

Taxa Turística (C.M. Mafra)

PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS

77,50 € …... …... …...

A partir das 150 noites de permanência no parque, será aplicada uma taxa (Informações na Recepção)
HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA RECEÇÃO: 
ÉPOCA ALTA (01 de maio a 30 de setembro): 08h00 / 23h00
ÉPOCA BAIXA (01 de outubro a 30 de abril): 08h00 / 21h00 01/01/2023

p ,
s agregados a instalações
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