
 

  BAÚ DAS MEMÓRIAS... 
 

      

 
“Mais um grande Homem que em muito contribuiu para a construção do nosso 
Clube!” 
 
 
Mendes 

O Mendes é indissociável do parque de campismo do Sobreiro, pois dedicou boa 

parte da sua vida a construir o que hoje existe no parque, sempre acompanhado 

por outros campistas de boa vontade que tinham como objetivo deixar mais do que 

encontraram num terreno árido e ventoso. 
 

 
 

A terraplanagem do espaço, a plantação das árvores, a construção da receção e 

blocos sanitários, só foi possível porque um grupo de companheiros sonharam e 

concretizaram um parque onde houvesse camaradagem e alegria, como se de uma 

família harmoniosa se tratasse. 

São muitos para mencionar, mas havia um núcleo central que teve uma entrega 

incomensurável ao Parque, refiro-me ao Ricardo Silva, ao Armando Lopes e à Alice, 

ao Kioko e à Kioka, ao Adérito e à Marília, ao Guide e à Luísa, ao Laureano Paulo e 

à D. Odete, aos meus pais Carlos Torres e Maria do Rosário, e à minha querida avó 

Maria José, companheira de vida do meu avô. 
 

 

António Tomás Ferreira Mendes 
 

1932 – 2012 



 

 

 

  
 

O parque e a aldeia do Sobreiro completavam-se, com visitas assíduas do Artista 

José Franco, do Sr. Pedroso que para além de ser um conhecido comerciante de 

vinhos, era perito em meteorologia, cheio do saber popular, e muito amigo do Clube 

Estrela, em particular do Mendes. 

Muitas e muitas festas foram organizadas para angariação de fundos para melhorar 

a cada dia o Parque, e todos ajudavam, e dançavam, e riam e celebravam, formando 

uma ligação forte, que se mantem até hoje. 
 

 
 

Também os muito estrangeiros que visitavam o parque, voltavam anualmente pelo 

bom ambiente de camaradagem que vivíamos. 

Não posso esquecer a realização de acampamentos, com os famosos fogos de 

campo, que eram sempre animados por companheiros bem-dispostos, como o 

saudoso Saldanha, e a representação do Clube Estela em muitos acampamentos 

 



 

Nacionais e Internacionais, pois os Rallies contavam sempre com participação do 

Clube, deixando-o sempre bem representado. 

O Mendes era um homem discreto, mas amigo, daqueles amigos dos seus amigos 

que estão sempre prontos a ajudar sem esperar nada, mas mesmo nada, em troca. 

Mas era também um Homem de família, e os companheiros do clube Estrela faziam 

parte desse núcleo central da sua vida, que traziam alegria e amor à sua vida. 
 

 
 

Há muito para contar sobre o seu contributo para o Parque de Campismo, mas foi 

quando imigrou para os EUA, que se sentiu a sua falta, pela amizade, e pelo grau 

de entrega, pela resiliência em melhorar o seu querido parque a cada dia. 

O António Tomas Ferreira Mendes, o meu adorado avô, foi quem me transmitiu os 

melhores valores que ainda hoje pratico e que me prendem a este parque, tão 

sonhado e vivido por muitos. Tenho muitas saudades dele e acredito que deixa 

muitas saudades a quem com ele conviveu. 

Mendes foi um Homem com H maiúsculo. 

                 

TU 

Um agradecimento muito especial à Ana Torres, neta do “Sr. Mendes” que 

prontamente aceitou escrever este belo texto sobre o seu querido e saudoso Avô. 


