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Caros companheiros:

Em primeiro lugar, em meu nome e em nome de todo o Conselho de Redação, desejos de 
um feliz 2018 para toda a grande família Estrela. Fazemos votos que este seja um ano de 
concretizações para cada um de vós, com saúde, sempre na companhia de todos aqueles que 
nada mais espalham do que felicidade, alegria e amor.

Na noite da passagem de ano, quando batem as doze badaladas, temos por hábito pedir 
desejos e fazer promessas, ou seja, de algum modo, renovamos uma esperança: que o ano que 
começa seja melhor que o anterior. Ainda bem que assim é! Acredito ser essa mesma espe-
rança, a força que ela nos dá, o que impulsiona cada um de nós a lutar pelos seus objetivos, 
fazendo face aos obstáculos que teimam em surgir pelo caminho. No fundo, sentimos cada 
novo ano como o início de mais um ciclo, com a fé de ir mais além. Com base nisto mesmo, 
fazemos ainda votos que o Clube Estrela brilhe cada vez mais no movimento campista, sem-
pre com o apoio de cada sócio e amigo.

É cada vez mais importante ganhar consciência que companheirismo, neste nosso meio, 
não é uma mera palavra. Não, mais do que um vocábulo, o companheirismo terá de ser o 
primeiro pilar da (re)construção de um movimento que é fundamental não deixar morrer 
ou esquecido: o campismo. Contudo, o referido campismo ganha novos contornos, novas exi-
gências e novas dinâmicas. Por isso mesmo, apenas juntos, e em nome deste nosso grande 
Clube, poderemos ir cada vez mais longe e ser mais fortes. Com esta convicção, desejo então 
que 2018 traga mais e bons sócios ao Estrela que, juntamente com os demais, ajudem a criar 
uma organização cada vez mais sólida e coesa, determinada a não deixar cair os valores pe-
los quais nos pautamos. Está nas mãos de todos nós sermos melhores em 2018 e fazermos 
também do Estrela um clube cada vez melhor.

Saudações campistas,

Catarina Saldanha

Editorial
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9 MESES DE MANDATO

A Direção analisa positivamente os primeiros nove meses de mandato, embo-
ra muito mais houvesse a fazer. Esta Direção tem a maioria dos seus elementos 
como novos (4).

Uma das primeiras diligências foi uma reunião com a Câmara Municipal de Mafra. 
A reunião realizou-se com a Vereadora do pelouro, onde nos apresentámos e con-
vidámos para o 75º aniversário, encetando o bom relacionamento institucional 
com a autarquia.

Comemorámos o 75º Aniversário do Clube, com um almoço que contou com a 
presença de entidades. Pela primeira vez, a C.M. Mafra esteve representada pela 
Sra. Vereadora Célia Fernandes, demonstrando assim que a Câmara já nos reco-
nhece como parte do movimento associativo do concelho. Estiveram presentes 
clubes que nos presentearam com prendas e palavras amigas.

Realizámos o Acampamento Comemorativo do 75º aniversário nos dias 15 a 
18 de junho no nosso parque com apontamentos culturais, desportivos e lúdicos. 
O Acampamento teve a colaboração de diversos sócios que contribuiram para o 
êxito e bom funcionamento.

Estamos a fazer as inspeções ao gás e eletricidade das instalações, levámos a 
efeito uma formação sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndios.

Toda a Direção e restantes órgãos sociais são dirigentes voluntários e benévo-
los, não tendo qualquer isenção, cumprindo todos os deveres de sócio e utente. 
Apelamos a todos os sócios também para o cumprimento do estipulado nos regu-
lamentos e estatutos.

Vamos dar início às obras na sala de convívio durante o mês de janeiro, pelo que 
desde já pedimos desculpa pelo incómodo, mas é necessária a substituição do 
telhado e teto falso.

Continuamos a aguardar a emissão da licença de obras por parte da Câmara 
Municipal de Mafra, para acabarmos o edificio e fazermos o aumento da sala de 
convívio e das instalações sanitárias.

Agradecemos a todos os sócios que têm colaborado com a Direção nos diversos 
eventos, só com a ajuda de todos foi possível levar a cabo todo o nosso trabalho.

A Direção do CCE
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CLUBE - ADMISSÃO DE SÓCIOS
JÓIA 20,00 €
QUOTA DE ADULTO 15,00 €
QUOTA JUVENIL 5,00 €
DESPESAS DE EXPEDIENTE 2,00 €
CARTÃO DE SÓCIO 2ª VIA 2,00 €

FCMP - FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL
EMISSÃO DE LICENÇA DESPORTIVA L.C.N. - L.M. 20,00€ *
REVALIDAÇÃO DE LICENÇA DESPORTIVA 18,00 €
REVAL. LICENÇA DESPORTIVA EX-AVERBADO 2015 4,00 € ***
EMISSÃO E REVAL. LICENÇA DESPORTIVA 0 - 13 1,00 €
EMISSÃO LICENÇA DESPORTIVA 14 - 17 5,00€ **
REVALIDAÇÃO LICENÇA DESPORTIVA 14 - 17 2,50 €
2ª VIA CARTAS DESPORTIVAS 5,00 €
CARNET INTERNACIONAL 10,00 €

* Desconto de 20% aos titulares de cartão jovem ou séniores com mais de 65 anos.
** Desconto de 20% aos titulares de cartão jovem (12 - 17).
*** 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.

C.C.E. C.C.N./L.M. F.I.C.C. GERAL
INSTALAÇÕES FIXAS
(titular, Averbado, Veículo)

70,00 € ……. ……. …….

MENOR 10 ANOS ……. ……. ……. …….
MAIOR 10 ANOS  1,05 €  3,10 €  3,70 €  4,15 € 
TENDA ( - 4 M)  0,80 €  2,30 €  2,80 €  3,10 € 
TENDA ( + 4M)  1,05 €  3,10 €  3,70 €  4,15 € 
CARAVANA  1,10 €  3,15 €  3,75 €  4,20 € 
AUTOCARAVANA  1,30 €  3,80 €  4,50 €  4,95 € 
VEÍCULO  0,80 €  2,30 €  2,80 €  3,10 € 
MOTOCICLO  0,60 €  1,80 €  2,15 €  2,40 € 
ATRELADO  0,80 €  2,30 €  2,80 €  3,10 € 

DUCHE GRÁTIS
LAVAGEM AUTO  3,00 € 
VISITAS  1,60 € 
EXTRAVIO DE CHAPAS  7,00 € 
PARQUEAMENTO CARROS  1,50 € 
TAXA DE UTILIZAÇÃO 2A  0,95 € 
TAXA DE UTILIZAÇÃO 4A  1,35 € 
TAXA DE UTILIZAÇÃO 6A*  2,65 € 
TAXA DE MANUTENÇÃO  40,00 € 

* Aplicável só a caravanas e autocaravanas em Zona Verde

Válida a partir de: 1/1/2018

TABELA GERAL DE PREÇOS 2018

PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS
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Uma Sala de Convívio primorosamente decorada, um pinheiro de natal cheio de luzes e bolas 
coloridas, um monte de presentes e um cadeirão vermelho...

Juntemos a estes elementos a Mãe Natal, um Duente e um grupo de alegres crianças e temos 
a certeza que aí vem festa!

Foi exatamente o que aconteceu no passado dia 09 de dezembro, quando a Sala de Convívio 
do Clube de Campismo Estrela recebeu a já tradicional Festa de Natal dos Estrelinhas.

Houve pinturas faciais, modelagem de balões, ateliers de natal e até uma máquina de bolinhas 
de sabão para delícia dos mais pequenos. Houve também diversos jogos que foram tão diverti-
dos e animados que até os adultos presentes quiseram participar.

Depois de tanta alegria e animação, chegou finalmente o momento ansiosamente esperado: a 
chegada do Pai Natal e a distribuição dos presentes. Durante alguns minutos todas as crianças 
sossegaram para melhor poderem ouvir o seu nome chamado pela Mãe Natal, que ajudou o Pai 
Natal na entrega dos presentes.

À medida que foram sendo entregues, a 
sala foi ficando ainda mais colorida com os 
papéis e fitas das prendas, já que pratica-
mente todas as crianças quiseram “testar” 
os presentes recebidos.

Quando todos os presentes estavam en-
tregues e para repor os níveis de energia 
gastos durante a tarde, foi servido o habitual 
lanche a todos que dele quiseram usufruir.

Porque a tarde já ia longa, o Pai Natal su-
biu ao seu trenó prometendo voltar no pró-
ximo ano e, levantando voo, deixou no ar 
um OH! OH! OH! que é como quem diz: FELIZ 
NATAL A TODOS!

Virgínia CostaO Pai Natal não faltou à festa - e levou companhia

NATAL DOS ESTRELINHAS
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E entrámos no novo ano com o pé direito, em grande, com um fogo de artifício fantástico e com 
um ambiente acolhedor, de grande companheirismo.

Os preparativos começaram à tarde, com a arte de arranjar e pôr as mesas, com esmero e deco-
rações lindíssimas: há mesas decoradas de preto e prata, de azul, há outras com toalhas de Natal 
às cores, vermelhas, tudo a condizer com a sala que estava lindíssima, aprimorada pelo grupo 
das nossas habituais companheiras que têm mãos de fada. A sala, decorada com balões pretos, 
amarelos e prateados, tudo como manda a tradição.

A seguir, vieram os comes e bebes, uma variedade enorme de coisas boas. Não faltou o leitão 
assado, os camarões e muitas iguarias, entre as quais sobressaiam as sobremesas, para adoçar 
o paladar mais requintado.

Já com as mesas cheias, demos início ao jantar. Ao som da música do Rogério Silva, comemos e 
bebemos, confraternizámos com os nossos companheiros habituais, com os que vieram de fora 
e com os companheiros autocaravanistas, alguns deles vindos de longe, Braga e Porto, e que 
viajaram de propósito para se juntarem a nós e nos darem o prazer da sua presença nesta festa 
imperdível…e foram muito bem recebidos, porque o CCE recebe sempre muito bem os amigos.

Gente feliz que dançou toda a noite, acredito que o momento top foi a célebre dança do pin-
guim, em que poucos acertam, mas é normal, devido aos saltinhos para a frente e para trás e 
que, além de difícil, é muito cansativo. Antes da meia-noite, não faltou a oferta do bolo-rei e do 
espumante aos companheiros e, após a contagem decrescente, o novo ano, a explosão de ale-
gria, os abraços e beijinhos, os brindes, as passas e os desejos de que o novo ano nos traga tudo 
de bom e que seja melhor que o anterior.

Os meus votos para todos os companheiros são que 2018 nos traga saúde, paz no mundo, que 
haja mais amor uns pelos outros e muitas felicidades para todos.

Marina Lourenço

O Clube Estrela pronto para receber 2018

RÉVEILLON 2017/2018
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Foi com entusiasmo que recebemos o convite da Direcção do Parque de Campismo Estrela, 
para que pudéssemos transmitir alguns conhecimentos e noções básicas de como extinguir in-
cêndios nascentes, em contexto urbano e campista.

Esta acção decorreu no dia 30 de Dezembro de 2017, nas instalações do Parque Estrela, com 
a participação entusiasta de todos quantos puderam estar presentes.

Agradecemos a forma atenta e activa com que todos participaram, pois desta forma empol-
garam-nos para a interacção, que executámos em termos práticos, que consistiu no manusea-
mento de linhas de água, combate com extintores ABC e, não menos interessante, a extinção de 
«frigideira» em chamas reais.

Foi interessante notar que, com gestos simples, as pessoas ficaram capacitadas, com valên-
cias que as levarão a prevenir, ou mesmo evitar, 
consequências mais catastróficas.

Fica desta forma a disponibilidade para a realiza-
ção de outras acções do mesmo teor.

Queremos também manifestar os nossos agra-
decimentos à Direcção e restantes companheiros, 
pela forma como fomos recebidos.

Em traços gerais, resta relembrar que a segu-
rança começa em todos nós.

Cumprimentos campistas.

Os formadores:
Eng.º Vítor Batista
Dr. Ricardo Batista

APRENDER PARA AGIR

Os formadores Vítor Batista e Ricardo Batista
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INFORMAÇÃO AOS SÓCIOS
LIMPEZA DE ESPAÇOS
A limpeza dos espaços circundantes às instalações é da inteira responsabilidade dos utentes. 

Sempre que essa limpeza não se verificar ou a instalação estiver em situação de abandono, será 
cobrada a Taxa de Manutenção em vigor, no valor de 40€. Se desejar pode solicitar na Receção 
a limpeza do espaço 3 vezes por mês, mediante o pagamento mensal de 10€.

LAVAGEM DE CARAVANAS
Os utentes interessados em solicitar os serviços dos funcionários do Clube para a lavagem das 

suas caravanas devem solicitar esse serviço diretamente na Receção, que transmitirá o pedido 
aos funcionários. O referido serviço tem o valor de 20,00€.

VISTORIA ÀS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELETRICIDADE
Encontra-se a decorrer a vistoria às instalações de gás e electricidade nas instalações dos 

utentes, aos sábados e na presença dos próprios, até que todas as instalações se encontrem 
vistoriadas.
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DECORAÇÕES QUE FAZEM 
O ESTRELA BRILHAR

Vários têm sido os artigos do Traço de União que referem a esmerada decoração dos 
espaços do nosso parque de campismo. Por essa razão, e porque achamos ser justo, não 
só partilhamos várias imagens (para que quem não tem oportunidade de observar ao 
vivo estas autênticas obras de arte as possa ver agora), como também queremos deixar 
um especial agradecimento a quem dedica parte do seu tempo a estas criações.

Um dos objetivos da decoração é o de trazer felicidade e conforto a todos aqueles que 
partilham um determinado espaço. Os elementos decorativos são, assim, muito mais do 
que meros objetos que tornam a atmosfera mais agradável, são também o que torna 
um sítio mais acolhedor, onde apeteça estar e onde, à nossa volta, tenhamos pequenas 
razões para sorrir. Além do mais, quando (como é muitas vezes o caso no nosso parque) 
transmitem uma mensagem, melhor ainda.

Esta tarefa foi inicialmente dinamizada pelas companheiras Zita e Leonor Raposo, 
uma espécie de mentoras deste projeto, mas conta atualmente com a participação de 
vários sócios e amigos, sempre dispostos a ajudar e a participar nestes trabalhos. Que 
bom! Que bom ver tantos companheiros preocupados com o nosso bem-estar, que bom 
ver “coisas a acontecer”, que bom ver pessoas unidas em torno de um objetivo comum. 
Por isso mesmo, um MUITO OBRIGADO a todos aqueles que se dedicam a esta missão, 
tornando melhores os dias que passamos no parque.

Conselho de Redação do Traço de União

As companheiras Zita e Leonor,  junto de uma das suas criações
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Camping Europe du 

Sud 
Cerca de 3000  parques

 seleccionados do Sul de 

P.V.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Guide Officiel de 
France

Todos os parques de 
França (cerca de 
10.600). Mapa de 

P.V.P. ..............................   16,20€

P.V.P. .............................. 16,90¤

Guia Aires
Service Camping-Car

Áreas de serviço para 
autocaravanas de 
França, Alemanha,

Itália e Suíça
4800 GPS de França

P.V.P. ................................  16,80€
Na F.C.M.P. ou Clube... 15,12€

Guide Camping 
Officiel de France

Todos os parques de França 
(cerca de 9.000). Inclui mapa de 
estradas com a localização dos 

parques.

P.V.P. ...............................   17,80€
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


