
1

 

 

  

 

 

  

1111

    a aPUBLICAÇÃO Trimestr l • Fundad em Junho de 1975 • COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

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 180  • MARÇO 2023  • GRÁTIS AOS SÓCIOS

 

Ao Abrigo dos ar  gos 45º e 46º dos Estatutos em 
vigor, convoco os sócios efec  vos e de mérito do 
Clube de Campismo Estrela, no pleno gozo dos 
seus direitos, a reunirem se em Assembleia Geral, 
Sessão Ordinária, no dia 25 de Março de 2023, ás 
14h30, na Sala de Convívio do Parque de Campis-
modo Clube de Campismo Estrela, Estrada Nacion-
al 116, nº21, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com 
a seguinte

Ordem de Trabalhos

1. Apresentação de proposta para a demissão dos     
   Sócios nº 887 - Hugo David Vieira e nº 907 - Ana  
   Raquel Barradas Gomes
 
2. Comunicação da Demissão da Presidente da      
    Mesa da Assembleia Geral

3. Comunicação da Demissão do Vice-Presidente      
    da Direcção

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 Tra-
balhos, trinta minutos depois com qualquer núme-
ro de sócios presentes.

Nota Adicional: todos os sócios deverão fazer a 
sua inscrição para par  cipar na assembleia medi-
ante a apresentação do cartão de sócio.

Mafra, 13 de Março de 2023

Ao Abrigo dos ar  gos 44º e 46º dos Estatutos em 
vigor, convoco os sócios efec  vos e de mérito do 
Clube de Campismo Estrela, no pleno gozo dos 
seus direitos, a reunirem se em Assembleia Geral, 
Sessão Ordinária, no dia 25 de Março de 2023, ás 
16h30, na Sala de Convívio do Parque de Campis-
modo Clube de Campismo Estrela, Estrada Nacion-
al 116, nº21, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com 
a seguinte

Ordem de Trabalhos

1. Apreciação e votação do Relatório e Contas da      
    Direcção respeitantes ao exercicio de 2022, me        
    diante o respec  vo parecer do Conselho Fiscal. 

2. Outros assuntos de relevância para o Clube

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 Tra-
balhos, trinta minutos depois com qualquer núme-
ro de sócios presentes.

Nota Adicional: todos os sócios deverão fazer a 
sua inscrição para par  cipar na assembleia medi-
ante a apresentação do cartão de sócio.

Mafra, 13 de Março de 2023

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SESSÃO ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

-
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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
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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
Por lazer ou por necessidade?

A minha casa é o parque de campismo (Notícias Magazine) …..

Rendas a 100 euros com água e luz levam famílias para parques de campismo (JN) …..

Parques de campismo têm cada vez mais moradores (Jornal de Notícias) …..

Viver numa caravana (Jornal SOL) …..

Os títulos são variados e surgem em todos os canais de comunicação.

Os dias de lazer passados num parque de campismo, deixaram para muitos a possibilidade de 
ter esse “luxo”! 

Com as rendas das casas tão elevadas e mesmo até a falta de habitação, levaram muitas pessoas, 
sobretudo idosos e jovens, a recorrer aos parques de campismo e a fugir assim a despesas ele-
vadas entre outros.

A pandemia, também foi causa desta afl uência aos parques, pois a economia quase fi cou de ras-
tos e muitas pessoas viram os seus rendimentos baixar ou mesmo até acabar, mas ainda assim, 
outras com mais posses, usam-no pelo simples gosto pela natureza!

Apesar das regras existentes, em que a lei não permite residir nos parques de campismo, os 
Clubes e Particulares donos de parques, tentam fazer valer os seus regulamentos internos para 
não virem a ser penalizados. Muitos parques de campismo, exigem a certidão de residência para 
quem pretende acampar.

Muitas pessoas passam meses seguidos nos parques, pois apesar das difi culdades sentidas ante-
riormente, aqui convivem, passeiam livremente no parque e em segurança, sentem-se como nas 
suas verdadeiras casas, pois muitas coisas são familiares e assim esquecem uma parte das suas 
difi culdades.

Nem tudo é um mar de rosas quanto á convivência nos parques, até porque a proximidade entre 
as “unidades”, criam por vezes desavenças entre os utentes e difi culdade à gestão do parque, mas 
tudo se resolve a bem da amizade.

Não generalizando nem querendo denegrir quem chega pela primeira vez ao campismo, os ou-
trora “Companheiros”, são agora os chamados “novos campistas permanentes”, “residentes sa-
zonais” ou simplesmente alguém que passa os seus dias num parque de campismo.  

Cabe-nos a nós, “Companheiros campistas” com mais tempo de vivência do associativismo, 
passar os valores e a história do nosso Clube como outros o fi zeram a nós!

Não se sabe ao certo quantas pessoas residem em parques de campismo, há muitos anos que lá 
residem e agora cada vez mais. É um fenómeno que aumenta de dia para dia e temos de conviver 
com ele a bem de uma vida justa, sem difi culdades, que cada um de nós merece!

Paulo Alexandre Nunes
(Vice-Presidente da MAG)
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  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 acom-
panhado 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 so-
nharam 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 entre-
ga incomensurável ao Parque, refi ro-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
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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 comer-
ciante 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 cele-
bravam, formando uma ligação forte, que se mantem até hoje.

Também os muito estrangeiros que visitavam o parque, voltavam anual-
mente 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.
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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 trans-
mitiu 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.



 

 

 
 
 
  
 
 

 



Relatório da Direção – 2022
Companheiros,

Mais um ano atípico na vida do nosso clube!

Não por causa do Covid, desse mal estamos lentamente a livrarmo-nos, mas devido 
a vários acontecimentos inéditos e alheios a esta Direção e até à maioria dos nossos 
sócios que vêm para este parque apenas com o intuito de praticar o campismo, a boa 
camaradagem e aproveitar a vida ao ar livre.

Este ano vimo-nos confrontados com alguns casos de indisciplina que abalaram a 
vida do nosso clube e prejudicaram em muito a nossa missão e desempenho. Inédi-
to no nosso clube, em particular no nosso parque de campismo, foram os casos de 
indisciplina, entre alguns sócios e alguns membros dos órgãos sociais,que tomaram 
parte e que os levou por esse motivo, no caso dos órgãos sociais à sua suspensão de 
funções e quanto aos sócios, a penalidades previstas nos estatutos do clube como é 
do conhecimento de todos. Mais recentemente, aconteceu com dois sócios, um caso 
de falta de civismo e de respeito para com os outros, nomeadamente ameaças aos 
dirigentes do clube a demais sócios que estavam presentes assim como atos de vio-
lência contra o património do clube. Enfi m, o campismo já não é o que era, mas ainda 
assim não devemos permitir este tipo de comportamentos e ações em detrimento das 
nossas convicções, do Código Campista e em especial dos nossos sócios que mere-
cem o melhor e que ainda acreditam e praticam o campismo e a sã camaradagem ao 
ar livre neste belo local onde se encontra o nosso parque de campismo.

Analisando a gestão da tesouraria, por onde passa tudo o que move, ou seja, a mola 
real de um parque de campismo, temos de ter muita cautela em todas às posições que 
tomamos antes de avançar nas diversas aquisições que vamos ou não concretizar. Esta-
mos ainda atravessar uma fase menos boa, mas cientes que o projeto não irá parar. Já 
com o horizonte que se avizinha mais calmo, queremos e não desistimos das ideias que 
temos em mente. Continuaremos o processo a que já nos referimos anteriormente noutros 
órgãos de informação. Neste preciso momento é urgente adquirir uma carrinha de caixa 
aberta para despejos e obras do parque, entre outros. As despesas relacionadas com os 
contentores estão a ser caríssimas para o clube. Será um investimento de algum montante 
signifi cativo, mas que futuramente nos vai compensar. O “velhinho tractor” não será esque-
cido embora precise de descansar, ou seja, “reforma”. O equilíbrio das contas permite-nos 
estes “luxos”. Efetivamente a gestão tem sido criteriosa em quase todos os assuntos, com 
os quais fomos confrontados.

Vamos ainda instalar novas camaras de vigilância com a empresa S4U com a colabo-
ração do Sr. Luis Raimundo. Evidentemente, que é uma mais-valia para o nosso clube. 
Deixámos a Cantina-Bar à responsabilidade de uma companheira que logo mostrou 
a sua melhor entreajuda. Pelo este facto, o nosso respeito e agradecimento. Conti-
nuamos satisfeitos com a postura dos nossos colaboradores, funcionários do parque 
e da entreajuda com esta Direção, para eles também um voto de confi ança. Face a 
estas evidências, resta-nos apenas concluir que, apesar de não ter sido fácil gerir e 
com algumas condições adversas, realçamos o seguinte; tivemos um resultado posi-
tivo face ao ano transato com um lucro signifi cativo como consta no apuramento fi nal 
de resultados, espelhado no Balancete Razão, o que para além de ser sintomático e 



objetivo é também inequívoco.

Em relação ao setor técnico e administrativo, foi efetuado recentemente o corte e des-
baste de árvores para o qual foi alugada uma plataforma elevatória devido à dimen-
são de algumas árvores. Agradecemos a todos os companheiros que ajudaram nesta 
grande e árdua tarefa. Comprámos uma máquina trituradora, que nos deu uma grande 
ajuda para desfazer ramos e arbustos a fi m de minimizar custos ao clube. 

Alguns dos muros de sustentação de terras das instalações foram reparados. 

Devido à falta de manutenção de uma das bombas da fossa séptica, foi comprada 
uma nova e reparada a outra, cujos valores ascenderam a quase 5000€, mas indispen-
sável ao funcionamento dos blocos sanitários.

Continuamos a substituir as lâmpadas tradicionais ainda existentes no parque por 
lâmpadas “Led”, para assim pouparmos mais energia. 

A piscina, devido à sua degradação foi toda restaurada proporcionando assim a todos 
os sócios e utentes melhor conforto, segurança e muito divertimento.  

Estamos a iniciar a construção de três churrasqueiras comunitárias, quer para propor-
cionar aos nossos sócios melhores condições e segurança, quer para cumprir com as 
normas existentes, decreto lei nº76/2017.

Executámos durante o ano, vários trabalhos de manutenção necessário ao bom 
funcionamento do parque.  

Continuamos empenhados na resolução da reparação do muro na zona sul do parque.

Devido ao encerramento do parque de campismo Mil Regos, situado na Ericeira, te-
mos tido uma elevada procura de espaços, conseguindo instalar vários campistas. 
Neste momento o nosso parque encontra-se lotado.

No setor cultural foi assumido um compromisso sério há um ano atrás, para cumprir 
com as atividades propostas.A tradição das festas de aniversário, santos populares, 
o tradicional fogo de campo, a queimada galega, os jogos tradicionais, o aniversário 
da JE, o natal dos Estrelinhas entre muitas outras. Preenchemos o espaço da JE com 
alguns aparelhos eletrónicos doados pelos sócios, como por exemplo uma LCD, um 
DVD, rádios e ainda jogos didáticos. Para criar melhor ambiente aos nossos Estreli-
nhas, colocou-se um sofá, mesas e cadeiras. Novos livros fazem também parte deste 
espaço juvenil.

É nosso compromisso ainda, incluir novas atividades nas diversas áreas, cultural, 
recreativa e desportiva. Está prevista ainda uma noite de fados. 

Estamos sempre abertos a novas sugestões de atividades e colaboração de todos.

Ainda dar uma nota importante de que o trabalho de todos os órgãos sociais são de 
coração e de esforço, e nestes últimos meses tivemos problemas com as falta de 
alguns elementos. Tentaremos sempre seguir em frente o melhor que soubermos e 
pudermos.

Viva o Companheirismo! 

Viva o Clube Estrela!



MOVIMENTO DE LICENÇAS DESPORTIVAS FCMP - CCE 2022

DESIGNAÇÃO 2022 2021
Licenças Despo vas Nacionais em das 38 16
Licenças Despo vas Campista Nacionais revalidadas (ex-AV incluido) 166 168
Licenças Despo vas Juvenis em das 1 0
Licenças Despo vas Montanheiro em das 0 0
Licenças Despo vas Montanheiro revalidadas 0 0
Carnet Camping Internacional em dos 4 3

MAPA ESTATÍSTICO DE DORMIDAS NO PARQUE DO C.C.E. NO SOBREIRO 2022

ORIGEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 2022
PORTUGAL 508 748 782 1161 1054 1298 1958 2079 1363 1275 972 746   ---- ---

UNIÃO EUROPEIA 2 4 4 10 18 28 68 140 114 86 19 20 127 513
OUTROS PAÍSES 2 9 8 19 78

TOTAL 510 752 786 1176 1072 1347 2059 2228 1483 1361 995 766 --- ---

MAPA ESTATÍSTICO DE PRESENÇAS NO PARQUE DO C.C.E. NO SOBREIRO 2022

ORIGEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2021 2022
PORTUGAL 71 117 122 156 144 157 241 231 179 147 131 94 1600 1790

UNIÃO EUROPEIA 2 44 1810 24 29 98 56 44 19
13

7 96 315
OUTROS PAÍSES 9 6 335 13 39

TOTAL 73 121 126 171 162 194 273 338 241 191 153 101 1709 2144

MOVIMENTO ASSOCIATIVO CCE 2021 - 2022
DESIGNAÇÃO 2022 2021

Sócios efe vos existentes 486 744
Sócios readm dos 3 0
Sócios adm dos 112 40

TOTAL 486 784

Desistências de sócios 10 3
Sócios falecidos 2 6
Sócios afastados 0 0
Sócios que não pagam há mais de 3 anos 270

TOTAL 282 279

Sócios juvenis existentes 72 70
Sócios juvenis adm dos 27 2

TOTAL 99 72

TOTAL DE SÓCIOS EFECTIVOS E JUVENIS 585 577

270



BALANCETE CONTAS DO RAZÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, ANTES DO APURAMENTO DE RESULTADOS

Conta Designação Débito Crédito Saldo Devedor Saldo Credor

11 CAIXA 6 336,77 6 274,87 61,90

12 DEPOSITOS A ORDEM 203 815,48 157 167,26t 46 648,22

13 DEPOSITOS A PRAZO 30 058,00 30 058,00 0,00

21 CLIENTES E UTENTES 345 849,93 344 569,55 1 280,38

22 FORNECEDORES 8 607,81 15 582,02 6 974,21

23 PESSOAL 56 528,88 56 528,88 0,00

24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 249 913,71 245 378,83 7 645,73 3 110,85

26 FUNDADORES/ASSOCIAC/FEDERAC 3 921,64 4 204,86 283,22

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR 3 228,55 11 012,12 7 783,57

28 DEFERIMENTOS 416,91 168,30 248,61

31 COMPRAS 1 829,35 1 829,35

32 MERCADORIAS 2 597,68 2 080,93 516,75

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 1 432,34 45,55 1 386,79

43 ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 482 615,18 36 465,24 446 149,94

51 FUNDOS 43 894,22 43 894,22

56 RESULTADOS TRANSITADOS 34 815,37 26 948,24

58 EXECED. REVALORIZAÇÃO DE ATIVOS 404 721,15 404 721,15

61 CUSTOS MERC. VEND.E CONSUMIDAS 2 080,93 2 080,93

62 FORNECIM. E SERVIÇOS EXTERNOS 56 450,41 1 428,65 55 021,76

63 GASTOS COM O PESSOAL 82 265,32 204,15 82 061,17

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT. 4 306,28 4 306,28

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 278,24 278,24

71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 274,21 136 095,99 135 821,78

72 PROVEITOS ASSOCIATIVOS 12 102,00 12 040,00

75 SUBSIDIOS, DOAÇÕES 62,86 5 829,32 5 766,46

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 343,00 343,00

81 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 7 867,13 7 867,13

TOTAL (EUROS) 1 558 666,74 1 558 666,74 647 686,70 647 686,70

7 867,13

62,00



BALANCETE CONTAS DO RAZÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, DEPOIS TDO APURAMENTO DE RESULTADOS

Conta Designação Débito Crédito Saldo Devedor Saldo Credor

11 CAIXA 6 336,77 6 274,87 61,90

12 DEPOSITOS A ORDEM 203 815,48 157 167,26t 46 648,22

13 DEPOSITOS A PRAZO 30 058,00 30 058,00 0,00

21 CLIENTES E UTENTES 345 849,93 344 569,55 1 280,38

22 FORNECEDORES 8 607,81 15 582,02 6 974,21

23 PESSOAL 56 528,88 56 528,88 0,00

24 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 249 913,71 245 378,83 7 645,73 3 110,85

26 FUNDADORES/ASSOCIAC/FEDERAC 3 921,64 4 204,86 283,22

27 OUTRAS CONTAS A RECEBER/PAGAR 3 228,55 11 012,12 7 783,57

28 DEFERIMENTOS 416,91 168,30 248,61

31 COMPRAS 1 829,35 1 829,35

32 MERCADORIAS 2 597,68 2 080,93 516,75

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 1 432,34 45,55 1 386,79

43 ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 482 615,18 36 465,24 446 149,94

51 FUNDOS 43 894,22 43 894,22

56 RESULTADOS TRANSITADOS 34 815,37 26 948,24

58 EXECED. REVALORIZAÇÃO DE ATIVOS 404 721,15 404 721,15

61 CUSTOS MERC. VEND.E CONSUMIDAS 2 080,93

62 FORNECIM. E SERVIÇOS EXTERNOS 56 450,41

63 GASTOS COM O PESSOAL 82 265,32

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORT. 4 306,28

68 OUTROS GASTOS E PERDAS 278,24

71 VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 136 370,20 136 370,20

72 PROVEITOS ASSOCIATIVOS 12 102,00

75 SUBSIDIOS, DOAÇÕES 5 829,32 5 829,32

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 343,00

81 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 162 112,58 172 335,44

TOTAL (EUROS) 1 867 157,64 1 867 157,64 503 938,32 503 938,32

7 867,13

12 102,00

343,00

2 080,93

56 450,41

82 265,32

4 306,28

278,24

10 222,86



BALANÇO  em 31 de DEZEMBRO de 2022
DATAS

RUBRICAS 2022 2021
ACTIVO

Ac vo não corrente
Ac vos xos tangíveis 446 149,94 444 047,68
Inves tos Financeiros 1 386,79 1008,50

447 536,73 445 056,18
Ac vo corrente
Inventários 516,75 768,33
Clientes e Utentes 1 280,38 92,82
Estado e outros entes públicos 7 645,73 8 583,65
Difer tos 248,61 204,70
Outros ac vos correntes 129,18 0,00
Caixa e depósitos bancários 46 710,12 32 872,63

56 530,77 42 522,13
Total do Ac vo 504 067,50 487 578,31
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPTAL PRÓPRIO

Capital realizado 43 894,22 43 894,22
Resultados transitados 26 948,24 34 815,37
Outras variações no Capital Próprio 404 721,15 404 721,15

475 563,61 483 430,74
Resultado líquido do período -10 222,86 7 867,13
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 485 786,47 475 563,61
PASSIVO

Passivo corrente
Fornecedores 6 974,21 3028,56
Estado e outros entes públicos 3 110,85 2 035,20
Outros passivos correntes 8 195,97 6 950,94

18 281,03 12 014,70
Total do Passivo 18 281,03 12 014,70
Total do capital próprio e do passivo 504 067,50 487 578,31



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022

PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS 2022 2021

Vendas e serviços prestados 135 821,78 114 811,91

Proveitos Associa vos 12 040,00 9 456,50

Subsídios, Doações e Legados 5 766,46 2 914,60

Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas  -2080,93 -336,34

Fornecimento e serviços externos -55 021,76 -61 632,79

Gastos com o pessoal -82 061,17 -69 654,14

Outros rendimentos e ganhos 343,00 1 549,38

Outros gastos e perdas -278,24 -2 330,95

Resultado antes de depreciações, gastos de 
nanciamento e impostos: 14 529,14 -5 221,83

Gastos/reversões de depreciação e de 
amor zação -4 306,28 -3 296,79

Resultado operacional (antes de gastos de 
nanciamento e impostos) 10 222,86 -8 518,62

Juros e gastos silimares suportados 0,00 651,49

Resultado antes de Impostos -7 867,13

Imposto sobre o Rendimento do período 0,00

Resultado líquido do período 10 222,86 -7 867,13

10 222,86

0,00



DESDOBRAMENTO DE ALGUMAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Exercício Exercício

2022 2021
Gastos e perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas
Mercadorias

Roteiros
Outros 529,78 31,12
Camping Gaz 1 003,43 2 080,93 305,22 336,34

Fornecimentos e serviços externos
Electricidade 12 912,62 8 336,18
Combus veis 294,84 264,41
Água 3 948,14 4 131,54
Outros uídos (inclui gás) 4 058,37 3165,21
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido 351,43 1 303,00

Livros e documentação técnica 10,00
Material de escritório 1 051,13 1 335,19
Ar gos para oferta 192,99 1 519,06
Comunicação 2 808,27 2 224,82
Seguros 619,25 861,81
Deslocações e estadas 529,23 2 777,86
Honorários 3 516,36 3820,73
Conservação e reparação 12 977,23 21 974,04
Serviços Financeiros 950,04 763,21
Limpeza, higiene e conforto 2 719,49 3 096,40
Vigilância e segurança 1 372,72 2 134,28
Trabalhos Especializados 94,13 109,13
Organizações 3 959,55 1 789,13
Revista "Traço de União" 1 276,77 1 788,42

Outros fornecimentos e serviços 1 389,20 55 021,76 228,37 61 632,79

Exercício Exercício
2022 2021

Rendimentos e ganhos
Vendas:
Mercadorias
Roteiros 27,08 7,24
Bónes, T-shirts, pins, etc. 98,78 40,24
Outros 643,39 111,56
Camping Gaz 1 143,55 2 940,49 422,66 581,70
Prestação de serviços
Estadias 114 888,72 102 343,97
Visitas 916,73 661,38
Pagamentos fora de prazo 2 289,00 1 105,93

Exploração do jogos 474,22 147,72
Piscina
Outras prestações de serviço 2 990,65 132 881,29 1 256,11 114 230,21
Proveitos Associa vos
Quo zações, Joia e expediente 12 040,00 9 456,50
Organizações 12 040,00 9 456,50
Outros rendimentos e ganhos
Renda da Can na 212,50 100,00
Outros 130,50 2 100,87
Subsídios, dona vos 5 766,46 6 109,46 2 914,60 5 115,47

538,16
9,56

1 027,69

1 051,41

Electricidade 10 270,56 8 715,10



PROPOSTAS DA DIREÇÃO
De acordo com os ar gos 16º, 17º, 32º e 33º dos Estatutos do Clube de Campismo
Estrela, a Direção decidiu propor os seguintes sócios para receber os respe vos
galardões:

Sócios de Mérito 2023

Nº SÓCIO NOME

154 Helena Paula M. Jacob Henriques 04/03/1997
155 12/04/1997
158 Ana Rita Marques Fernandes 16/08/1997

Emblema de Prata – 25 Anos de Associados

Emblema de Ouro – 50 Anos de Associado

Nº SÓCIO NOME APROVAÇÃO

13 Ilídio Espada Teixeira 28/06/1972



  

  

   

 

 





Traço de União 7

Assembleia Geral de sócios – Sessão Ordinária 

Reunimos em Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de Janeiro de 2023, pelas 15h30, 
com 63 sócios inscritos, para apreciação e votação do Orçamento Anual e Plano 
de Atividades da Direção para 2023. 
A Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral não esteve presente, e presidiu a 
esta Assembleia o Vice-Presidente da 
mesma, Paulo Nunes.
Começamos por ler a convocatória e 
passar palavra à Direção que queria in-
formar os sócios que alguns valores do 
Orçamento apresentado tinham sido al-
terados.
O companheiro António Seco e a com-
panheira Anabela Maia, pediram a leitura 
da Ata anterior, ata nº1. 
Foram pedidas algumas explicações, e 
em especial o companheiro Seco que quis 
saber sobre o segundo parágrafo do Editorial, a companheira Amélia também pediu três 
explicações sobre custos de mercadorias, remunerações e encargos.
O companheiro Seco perguntou também sobre as previsões de aumentos e seguros, o 
companheiro Adérito perguntou sobre os painéis solares se a energia dos mesmos dá 
para o consumo e para venda. Tudo foi respondido, e à questão de um sócio, o diretor 
Pedro Oliveira respondeu que há 125 instalações no Parque.
Passamos então à votação sobre o Orçamento, 55 votos a favor, 0 votos contra e 6 ab-
stenções. 
No plano de Atividades, o companheiro Alexandre acha que devia ser mencionado o aca-
mpamento do Estrela, com data a designar e local a defi nir.
A companheira Ema encontrou uns erros nas datas do Carnaval e no aniversário do Clube 
que foram prontamente alteradas. Passando à votação, contamos com 61 votos a favor, 
0 votos contra e 0 abstenções.
Depois de mais algumas intervenções por parte dos companheiros sobre a informação 
das 120 noites de permanência no parque, foi explicado que passarão a pagar 90 cênti-
mos por instalação e por dia.
Depois dos esclarecimentos, deu o Vice-Presidente da MAG, esta sessão terminada.

                      Marina Lourenço 



Traço de União8

Carnaval no Estrela
Caros companheiros, foi com muito agrado e otimismo que celebrámos mais um Carnaval no 
nosso Parque do Sobreiro com a presença dos nossos companheiros trajados a rigor e que 
fi zeram desta festa, uma noite animada.
Obrigado a todos.

Baile da Pinhata 
Amigos e companheiros, o baile da Pinhata é uma tradição no nosso Parque. Após uns mo-
mentos de bailarico, os pares formaram à volta da “pinha” e foram apurados assim os novos 
Rei e Rainha da Pinhata que puxaram a fi ta certa!
Esperamos que para o próximo ano estejamos todos para continuar esta nossa tradição.
             Viva o Estrela.
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59º ACAMPAMENTO DO C.C.C. ALMADA

No passado mês de Setembro, nos dias 1 a 4 de 2022, real-
izou-se o 59º Acampamento integrado no 74º aniversário do 
CCCA – Clube de Campismo e Caravanismo de Almada, no Parque 
de Campismo Campimeco, na aldeia do Meco em Sesimbra.
A afl uência do movimento campista foi pequena, no entanto os 
associados e os jovens do CCCA, deram brilho e alegria a este 
evento, com a sua “rebeldia” própria da idade.
Também quero salientar a disponibilidade do Presidente Luís 
Filipe Ramos, pelo carinho com que nos recebeu, e durante o 
evento sempre preocupado com o nosso bem estar, e na cer-
imónia de abertura, o seu discurso sempre preocupado com o 
futuro do MovimentoCampista Desportivo.
Bem hajam por mais este evento, para que o Movimento Campista não caia no esquecimento.
         Lemos Almeida  
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IV ACAMPAMENTO DO PINHAL

17º ACAMPAMENTO DO OUTONO

No Município de Vila de Rei, no Parque de Campismo Rural junto à linda Praia Fluvial do Bos-
telim, a secção de campismo da Casa da Comarca da Sertã, realizou o seu IV Acampamento 
do Pinhal.
O custo de vida, ou por outras razões, a afl uência de campistas foi pequena. Os que apare-
ceram, os mais jovens, exploraram o percurso pedestre a Rota do Bostelim, os menos jovens 
puderam apreciar o local em contacto com a natureza, e dar uns mergulhos para refrescar os 
pés na ribeira do Bostelim. Aconselho a visitar este lindíssimo local.
Um muito obrigado ao Município de Vila de Rei, pelo lanche ajantarado que nos proporcionou 
com produtos regionais.
           Lemos Almeida

No Município de Vila de Rei, no Parque de 
Campismo Rural junto à linda Praia Fluvial do 
Bostelim, a secção de campismo da Casa da 
Comarca da Sertã, realizou o seu IV Acampa-
mento do Pinhal.
O custo de vida, ou por outras razões, a afl uên-
cia de campistas foi pequena. Os que apare-
ceram, os mais jovens, exploraram o percurso 
pedestre a Rota do Bostelim, os menos jovens 
puderam apreciar o local em contacto com a 
natureza, e dar uns mergulhos para refrescar 
os pés na ribeira do Bostelim. Aconselho a vis-
itar este lindíssimo local.
Um muito obrigado ao Município de Vila de 
Rei, pelo lanche ajantarado que nos propor-
cionou com produtos regionais.

             Lemos Almeida



INFORMAÇÃO
ORÇAMENTO 2023

Aprovado o Orçamentos para 2023 
em Assembleia Ordinária de 28 

de Janeiro de 2023, uma vez que 
foram alterados alguns valores, 

passamos a informar os sócios com 
as tabelas das “Receitas” e “Despe-

sas” aqui retifi cadas.

ORÇAMENTO 2023




