
C
L
U

B
E
 C

AMPISMO ES
T
R

E
L

A

L I S B O A  -  P O R T U G A L

ANO XXXIV • N.º 145 • JUNHO/AGOSTO 2009 • PREÇO 0,25€

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL • Fundada em Junho de 1975 • Director: Jorge Valente

P R O P R I E D A D E  D O  C L U B E  C A M P I S M O  E S T R E L A
Filiado na Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal

e Confederação das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 

José Franco (1920-2009)

Mestre José Franco, 
Sócio Honorário
do Clube Estrela



Fotocomposto e impresso:
Gráfica Sobreirense

de: Luís António da Conceição Lopes
R. 25 de Abril, N.º10

2640-578 Sobreiro - MAFRA
Tel.: 261 812 044

Depósito Legal n.º 6584/91

•

CLUBE CAMPISMO ESTRELA
é proprietário do

PARQUE DE CAMPISMO DO SOBREIRO

2640-578 MAFRA
Telef. 261 815 525 • Fax 261 813 333

Tlm.: 960 107 360
(entre Mafra - 4 Km - e a Ericeira - 6 Km)

2 Traço de União

Sumário: 
Editorial ................................................................................... 3 e 4
A Morte de José Franco ..................................................................... 5
Acto de posse dos novos Corpos Gerentes ....................................... 6
67.º Aniversário do Clube Estrela ................................................... 7
Os 67 Anos do Estrela  ................................................................. 10
O Adeus ao meu “Afilhado”  ............................................................ 10
Os novos Órgãos Sociais e Conselho de Redacção do Traço de União do 

Clube Estrela  ........................................................................... 11
Representação do Clube Estrela em Acampamentos Desportivos  ... 12
Notícias da Direcção Técnica  ........................................................ 12
Calendário de Actividades no Parque ............................................ 13
Finalmente a Brilhar  .................................................................... 13
O último livro que li  ...................................................................... 14
Passo a palavra aos sócios  ............................................................ 14
Marcha dos Santos Populares do “Estrela” ................................... 14
Avisos Diversos  ........................................................................... 14

Contactos do Clube:
Geral:  clube.estrela@sapo.pt
Para a Direcção:  estrela.direccao@sapo.pt
Para a Mesa da Assembleia:  estrela.assembleia@sapo.pt
Para o Conselho Fiscal:  estrela.fiscal@sapo.pt
Para o Traço de União:  estrela.tracouniao@sapo.pt
Telefone: 261 815 525  •  Fax: 261 813 333
Telemóvel: 960 107 360

A sede do Clube Campismo Estrela passará a abrir aos Sócios e a todos os que queiram por lá passar a partir do dia 01 de 
Julho. Sita na Rua Possidónio da Silva, n.º 14/16 - 1350-248 Lisboa, passará a ter o seguinte horário: todas as quartas-feiras 
(excepto feriados) das 18h. às 20h. Os serviços oferecidos nesta primeira fase serão: Informações diversas relacionadas com 
o Campismo e o Clube, propostas para admissão de sócios e carta de campista ou simplesmente uma visita à nossa Sede.

Reabertura da Sede

N.º 145 • Junho/Agosto 2009 
ANO XXXIV

Edição e Propriedade:
CLUBE CAMPISMO ESTRELA
(fundado em 14 de Maio de 1942)

Reg. Pessoa Colectiva n.º 500988560

INSC. na D. G. C. S. n.º 102567

Redacção e Administração:
Rua Possidónio da Silva, 14/16

1350-248 Lisboa

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Número Avulso: 25 cêntimos

(grátis aos sócios)

Tiragem deste número: 
800 exemplares

Director:
Jorge Valente

Conselho de Redacção:
 António Douro  •  Carlos Oliveira
Jorge Valente  •  Marina Lourenço

Colaboração Especial:
Adérito Graça  •  Maria Stuart Azevedo

Joaquim Alexandre Nunes  •  José António Silva
Laureano Paulo  •  Paulo Alexandre Nunes

Rogério Batalha  •  Virgínia Costa

Todos os artigos assinados, bem como as ideias 
neles expressas, são da inteira responsabilidade dos 

seus autores

Votos de Pesar
Aos familiares e amigos de todos os com-
panheiros falecidos

4 de Julho de 2009

PROGRAMA

38.º Aniversário
do Parque do Sobreiro

10h. - Jogo de Futebol

13h. - Almoço convívio comemorativo 
do 38.º Aniversário do 
Parque do Sobreiro
(Inscrições na Recepção)

22h. - Noite de FADOS



(Excerto do Discurso da minha tomada de posse) 

“ Companheiros,
Amigos.
Assinalamos hoje, mais um marco histórico na vida do nosso Estrela.
Ao longo de todos estes anos de vida do nosso Estrela,  vários foram os 

companheiros, que deram o seu melhor para que pudéssemos usufruir de 
grande parte das benesses que existem hoje no Clube. 

Para todos eles, o nosso Bem Haja!
Para a Equipa que agora nos passa o testemunho da continuidade do 

Clube, a nossa gratidão pelo que fizeram em nome do Estrela.
A todos os Companheiros que acreditaram em nós e na nossa proposta, 

deixo-vos o meu grande agradecimento.
Uma nova equipa vai ter entre mãos a vida deste clube.
Estamos cientes, que as tarefas que nos esperam não são fáceis mas, 

mesmo assim, aqui estamos cheios de entusiasmo para as podermos ultra-
passar e levar e chegar a bom porto.

Há muito trabalho para ser feito e é para isso que esta equipa aqui 
está.

Chegou a hora de todos darem um passo em frente e, ao mesmo tempo 
dar-mos as mãos esquecer as eventuais quezílias que possam existir e, aca-
bar de vez com a pratica do diz que disse.

Está na hora de todos aqueles que querem continuar no Clube e, princi-
palmente neste Parque, se sentam bastante conforto, tanto quanto o temos 
em nossas casas.

Peço desde já a todos, que integrem o Campismo Associativo com espí-
rito participativo e em entreajuda, isto é, COMPANHEIRISMO!

Desejamos a ajuda e participação de todos vós!
Vivam da melhor forma possível as actividades ao Ar Livre.
Só assim e desta forma, voltaremos a ser o verdadeiro Clube Estrela 

parte importante no seio do Movimento associativo.
Uma palavrinha muito especial para a Juventude Estrela…
Desejamos que a Juventude Estrela seja uma força viva e a espinha dor-

sal do nosso Clube, e para isso, cabe a todos nós, dar-lhe o devido apoio.
Aos Pais e Avós peço, tragam os vossos filhos e netos para este Parque, 

dotado de um espaço óptimo.
A Nós Direcção, cabe, promover actividades várias para que eles se 

sintam bem e se mantenham no seio do nosso convívio associativo.
Eles são o garante do futuro deste Clube. 
Podem ter a certeza que contarão sempre com o nosso apoio.

Editorial
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Igualmente dizemos a todos os Sócios que contem sempre com esta 
Equipa.

O lema da nossa campanha foi, continua a ser e será:
“SIM,
NÓS ACREDITAMOS!”
VIVA O CLUBE ESTRELA! “

Caros Companheiros e Amigos,
Começo este Editorial com o meu discurso da tomada de posse, para o biénio 

2009/2010 e resultante da última Assembleia-Geral do nosso Clube, realizada em 28 
de Março de 2009 e na qual fomos eleitos.                

Reforço hoje e aqui todas as intenções aquando da campanha eleitoral, na qual 
salientámos a nossa candidatura como uma necessidade de moralização e empenho 
quanto ao alicerçamento dos fins para que o Clube foi criado - Promover e consoli-
dar o Companheirismo e o gosto pelas Actividades Campistas. 

O empenho pessoal de todos os candidatos, agora Dirigentes, é o de servir o 
Clube e todos os Associados com Rigor, Trabalho, Honestidade e Companheiris-
mo.

Estaremos sem dúvida alguma empenhadíssimos em continuar com o processo 
de legalização do Parque, pelo que já foram tomadas importantes iniciativas em se-
guimento às já tomadas por anteriores Direcções.                                             

Numa linha de acção dinâmica a que também nos propusemos, elaboramos 
programas conducentes à concretização de diversas actividades recreativas, des-
portivas e culturais, num leque abrangente de todas as idades e que ao longo deste 
mandato irão sendo anunciadas. 

Pusemos nestas iniciativas todo o nosso entusiasmo e colaboração de alguns 
companheiros na realização dessas iniciativas.

Sendo a Juventude Estrela o futuro do nosso Clube, não podia deixar passar em 
claro, sem uma referência à sua importância como uma força viva que irá  marcar 
este nosso mandato. Juventude Estrela, sempre!  

Caros companheiros, tudo faremos para a dinamização do espírito de fraterni-
dade e gosto pelas actividades campistas que é apanágio de todos aqueles que amam 
efectivamente a Natureza.

E agora, estando esta equipa pronta para os desafios e disposta ao trabalho, só 
me resta transmitir-lhes:

“Sim, nós acreditamos” e continuaremos a acreditar em todo este projecto 
para bem do Clube Estrela e do Movimento Associativo.

O Presidente da Direcção apresenta-vos as suas Saudações Campistas!
                                                                          

 Paulo Alexandre Nunes
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A morte de José Franco
O Estrela foi subitamente aler-

tado com a notícia do falecimento 
do seu Sócio Honorário, José Silos 
Franco, nascido em 19 de Março de 
1920, um grande Mestre ceramista 
e escultor que morreu a 14 de Abril, 
sendo o seu funeral efectuado a 15 
do mesmo mês para o cemitério 
do Sobreiro, onde ficou sepultado 
ao lado de sua Helena, com quem 
havia casado em 11 de Outubro de 
1941. O Estrela foi representado no 
grandioso enterro pelo Vice-Presidente da Direcção do Clube.

 José Franco, como mais praticamente era tratado, foi um mestre de alto 
nível, que fez do lugar do Sobreiro a povoação que hoje está patente no concelho 
de Mafra, visitada por muitos milhares de viajantes e turistas que, principalmente ao 
domingo, ali vão admirar a linda Aldeia-Museu, por ele edificada.

Não é possível descrever a habilidade e o gosto daquele nosso grande amigo 
com o qual tivemos o privilégio de, pessoalmente, conversar durante os muitos dias 
em que estávamos acampados no nosso Parque de Campismo. Eram conversas 
demoradas que me deram oportunidade de admirar como aquelas mãos de gran-
de Mestre elaboravam trabalhos do mais alto gabarito, um dos quais se encontra 
à entrada do nosso aludido Parque e que é uma bela recordação de tão admirável 
trabalhador cerâmico.

Belo será lembrar que José Franco acolhia sempre de bom grado quem o visi-
tava, tendo sido condecorado pelo então Presidente da República, Ramalho Eanes, 
com a Comenda de Cavaleiro de S. Tiago e ainda outra condecoração, a Comenda 
da Ordem do Infante D. Henrique e aos 85 anos o Prémio de Melhor Artista e a 
Medalha de Honra da Câmara Municipal de Mafra.

Artista do barro e da vida tudo isto e muito mais se poderá observar na Aldeia 
do Sobreiro cuja visita aqui recomendamos.

Jorge Valente
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Acto de posse dos novos corpos gerentes
Realizou-se no dia 04 de Abril de 2009, em ambiente de saudável convívio, o 

Acto de tomada de posse dos novos Corpos Gerentes, numa sala repleta de sócios 
ávidos de mudança, como pudemos constatar. Lamenta-se a não comparência de 
alguns companheiros. Mas, por outro lado, nestes eventos o mais importante são 
aqueles que dão sempre a cara. Ainda assim, tudo seguiu o seu curso normal, den-
tro daquilo que os estatutos preconizam. De salientar que após a apresentação dos 
novos Corpos Gerentes, se realizou um jantar com os familiares e todos os que nele 
manifestaram vontade em participar e confraternizar. Houve, ainda, soireé dançante 
pela noite dentro. Quer queiramos, ou não, o campismo é isto mesmo. Honra aos 
vencidos, parabéns aos vencedores. Assim foi e assim será sempre.

Saudações Campistas,
                                                                                 

 José António Silva

A eleita Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral Companheira Marina Lourenço a 
confirmar o seu compromisso.

O eleito Presidente do Conselho Fiscal:
 José António Silva

O testemunho da nossa tomada de posse dado 
por companheiros amigos, Carlos Torres e 
Joaquim Nunes.

Lá está, o discurso da tomada de posse pelo 
novo Presidente da Direcção 

Paulo Alexandre Nunes.
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Uma Festa de Arromba…!
Finalmente!
Após uma semana de intenso trabalho, eis que é chegado o dia 16 de Maio de 

2009 e com ele as comemorações do 67º Aniversário do nosso Clube Estrela.
O local escolhido foi, como não poderia deixar de ser, a ampla Sala de Convívio 

do nosso Parque, já habituada a muitas celebrações.
Ornamentada de azul e branco, cores do nosso Clube, e com tudo pensado 

para que o dia fosse o mais perfeito possível, até os belos arranjos florais estavam a 
condizer e o bolo um primor.

E eis que começaram a chegar os elementos mais importantes da festa: os 
Sócios do Clube Estrela e as Entidades que, com prazer, aceitaram o nosso convite: 
da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal o seu Presidente, Fernando 
de Oliveira Cipriano; Clube de Campismo do Porto, o Vice-Presidente Francisco 
Guimarães; Clube de Campismo de São João da Madeira, o Director Administrativo 
Joaquim Pinote; Clube de Campismo e Caravanismo de Torres Vedras, o Presidente 
Carlos Nogueira; Clube de Campismo do Concelho de Almada, o Presidente Rui 
Viana; Clube de Campismo Luz e Vida, dois representantes, sendo um deles o 
companheiro Carlos Mira; Clube de Campismo do Barreiro, o seu Director Fernando 
Godinho e da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, o Director Manuel 
Alberto. Também a Rádio Mafra se fez representar pelo seu Director Hélder Franco. 
E da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, 
o 2º Comandante do Corpo de Bombeiros, Vitor Tavares. Convidados do Clube 
Estrela o Sócio Nº 1, Carlos Carneiro e o Sócio Honorário Rogério “Lagarto”.

Após os aperitivos e as apresentações feitas pela Relações Públicas e o sempre 
bem humorado Locutor, deu-se início ao almoço em que estiveram presentes 151 
pessoas sentadas.

Como em anos passados, fomos atenciosamente servidos pelos nossos 
Estrelinhas. Desta vez o brilhante papel coube à Inês, à Madalena, à Carina e ao 
Carlos.

A refeição estava muito saborosa e bem servida, os apetites foram saciados e, 
aproveitando que o cafezinho deixara os convidados mais despertos, iniciou-se a 
sessão solene.

Ao abrigo dos artigos 16º, 17º e 31º dos Estatutos do Clube Estrela procedeu-se 
à imposição dos Emblemas de Mérito Prata, concedidos aos sócios que perfizeram 
25 anos de associação.

Durante esta entrega houve um momento que não podemos deixar de recordar: 
a entrega do emblema à nossa companheira Maria de Lurdes Marques da Silva, que 
todos conhecemos por Lurdinhas, transformou-se em homenagem póstuma ao seu 
marido e nosso Companheiro Celso Silva, que há poucos meses deixou a nossa 
companhia. Assim, e a pedido da viúva, o emblema foi entregue ao filho do Celso. 
Foi um momento de alguma tristeza e muitos olhos verteram lágrimas.

Mas a vida não parou e seguiu-se o agradecimento aos convidados e a entrega 
de lembranças, com troca de galhardetes. Houve ainda um gesto muito bonito do 
2º Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, Vítor 
Tavares que, em jeito de homenagem, tirou do peito o próprio crachá e o ofereceu 
ao Clube Estrela em sinal de amizade. Também o Companheiro Rogério “Lagarto”, 
Sócio Honorário do Clube Estrela aprovado por aclamação na penúltima Assembleia 
Geral, foi agraciado com uma placa comemorativa.
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A R T E S  G R Á F I C A S

Rua  25  de  Abril,  10
SOBREIRO  -  2640-578  MAFRA

grafica.sobreirense@mail.telepac.pt
Telefone:  261 812 044

Fax:  261 854 302

No decorrer da entrega das lembranças, houve várias intervenções e todos se 
queixaram de um não convidado que, mesmo indesejado, esteve sempre em lugar 
de destaque: a ASAE e as suas frequentes inspecções nos parques de Campismo 
(e não só visto que até o pequeno “restaurante” da Associação de Bombeiros de 
Campo de Ourique já foi devidamente inspeccionado).

Não podemos deixar de lembrar as palavras do Presidente da Federação de 
Campismo e Montanhismo de Portugal que, após agradecer ao companheiro 
“Lagarto” e a outros “cromos” a sua dedicação ao movimento campista, indicou 
o Estrela como clube representativo do movimento e da democracia. Mostrou 
ainda carta de “fair-play” ao Presidente do Clube Estrela em exercício e ao seu Ex-
Presidente apontando-os e usando a frase “…Esta é a democracia e o “fair-play” 
dos grandes atletas…”. E sendo a ASAE um assunto incontornável, não deixou de 
mencionar as inspecções que têm sido feitas a muitos Parques de Campismo, aludindo 
ao facto de que irá realizar-se dentro de dias, organizado pelo Clube de Campismo 
de Almada e com a presença de vários clubes possuidores de Parques, uma reunião 
com o objectivo de discutir a situação das inspecções da ASAE na Zona Centro e 
Sul. Apelou ainda à veemente oposição à luta desenvolvida contra os Parques de 
Campismo e formulou votos de felicidades ao Clube Estrela e aos seus novos órgãos 
sociais.

E chegou a vez do nosso Presidente Paulo Alexandre Nunes transmitir a todos 
os companheiros presentes algumas palavras de agradecimento e de incentivo para 
o futuro do Clube,

Para fecho da sessão solene, as palavras 
da nossa Presidente da Assembleia Marina 
Aguiar Lourenço “…dirigir a todos cordiais 
saudações e agradecer a presença amiga e 
simpática de todos os presentes que connosco 
quiseram partilhar esta data festiva, dando-lhe 
assim um cariz mais digno e brilhante…”. E 
finalizou convidando todos os presentes para 
os tradicionais parabéns, com o corte do bolo 
e a abertura do champanhe.

O locutor de serviço, entre duas dentadas 
no guloso bolo, convidou também todos os 
sócios e convidados a ficar para o serão dançante 
fazendo uso da frase “fiquem connosco até que 
a noite caia e dancem connosco até que alguém 
caia”.

E com o sentimento de alegria e orgulho 
que une os campistas, todos uniram a sua voz e 
bem alto cantaram a Marcha do Clube Estrela.

Forma perfeita para terminar.
Até à próxima.

P.S. Acabamos de ser informados que o 
Baile foi animado e felizmente ninguém caiu. 
Mas disso daremos conta noutra ocasião. 

Texto: Marina Lourenço, Rogério Batalha
Fotos: António Douro



LEGENDA: 1 – A mesa de Honra  •  2 – As lembranças do estrela para os Clubes representados  
•  3 – A nossa Juventude Estrela  •  4 – A recepção aos convidados  •  5 – Sócios dedicados ao 
nosso Clube  •  6 – A sala começa a encher para o Almoço  •  7 – A companheira Rosa Aguiar com 
quase 100 anos de idade sempre presente.  •  8 – As mesas já compostas com convidados, sócios 
e amigos.  •  9 – Sala bem composta e cheia  •  10 – Um grande Amigo do Clube, Rogério Batalha 
Junto do Vice-Presidente do Estrela José Silva  •  11 – O Presidente da Federação de Campismo, 
Fernando Cipriano e o Presidente da Direcção do Estrela Paulo Alexandre  •  12 – A companheira 
Presidente da Mesa da Assembleia do Estrela Marina Lourenço em pleno discurso  •  13 – Algumas 
palavras proferidas pelos nossos convidados  •  14 – A homenagem da Companheira Lurdes ao 
seu Ente Querido Celso que nos deixou recentemente com muita saudade.  •  15 – Outra justa 
homenagem ao companheiro Rogério “Lagarto” que recebeu das mãos do Vice-Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral Ilídio Espada, uma placa de dedicação ao Clube e ao Movimento  •  16 – Os 
nossos jovens em representação dos seus pais galardoados  •  17 – Uma surpresa muito especial 
dos netos à Avó Maria do Rosário Torres  •  18 – Pedro Varandas, galardoado com a estrela dos 
25 anos de Sócio junto com os seus filhos  •  19 – Parabéns aos 67 Anos do Clube Estrela  •  20 
– E o baile começou com o Nuno e a Marina  •  21 – Bailarico e muita animação pela noite dentro
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Os 67 anos do Estrela

Foi no dia 16 e Maio, que neste Clube, ou melhor no seu grande salão do seu Parque de Campismo, no Sobrei-
ro, se realizou um grandioso almoço, comemorativo dos 67 anos de existência, seguidos duma normal sessão 
solene.
Foram cerca de 150 os presentes, que alegraram aquele enorme convívio. Convidado com a necessária ante-
cedência, assim resumo:

Dia dezasseis de Maio
Deste ano decorrente
Foi mui grande a concorrência
Ao almoço tão valente

Foi belo todo o manjar
Para que fui convidado
Dia alegre p’ra untar
À vida do nosso agrado

Tão contente que fiquei
Deixei na mala o convite
Com medo de me esquecer
E p’ra ganhar apetite

Claro que com a vida
Que diária foi passando
O esquecimento veio
Vindo também o desmando

Só no dia dezassete
Fui ao Parque, o que é normal
Foi quando caí em mim
Com a lembrança fatal

Desculpas, não as havia
E só passado o reparo
Lembrei-me da poesia
Que é do Carlos Amaro

Dizem os bonitos versos
Que a seguir falam verdade
Em que acredito e me fazem
Sentir-me então à vontade:

“Se esta velha pedra ouvisse
O que rimos aos vinte anos
Ais de amor, sonhos, enganos
Talvez a rir se partisse.

Mas se tivesse olhos e olhasse
Os espectros que hoje somos,
Tão mudados do que fomos,
Talvez a seguir chorasse!...”

Ao Estrela as minhas grandes desculpas.

Jorge Valente

O adeus ao meu “Afilhado”
Quando em Abril de 1983 estava no Parque do Clube Estrela, 
no Sobreiro, a fazer limpeza à minha caravana, vi entrar, sorra-
teiramente, um “Mini”, porque nessa altura não havia residen-
te. A título de curiosidade devo dizer que a guarda do Parque 
estava a cargo de um habitante do Sobreiro a quem chamavam 
“Melga”.
Abeirei-me do condutor e informei-o de que o Parque era pri-
vado, exclusivamente destinado a campistas. O condutor pediu 
desculpa mas disse que só tinha entrado porque tinha visto o 
anúncio ao Parque e gostaria de o visitar, para a eventualidade de 
se decidir mais tarde a acampar. Aceitei a justificação e deixei-o 
fazer a sua visita.
Quando um dia estava de serviço na Sede, na Calçada da Pam-
pulha, entrou um casal dizendo que gostaria de se tornar sócio 
para poder fazer campismo. Constatei, nessa altura, que eram 
as mesmas pessoas com quem tinha falado no Parque, no So-
breiro… e foi assim que fiquei a conhecer o Celso Marques da 
Silva e a sua mulher - Maria de Lurdes, que eu próprio propus 
para sócio e a quem foi atribuído o nº 588.
Com o convívio que ao longo dos anos fomos tendo e com o seu 
entrosamento no Clube o Celso foi, por diversas vezes, convida-
do a fazer parte dos Corpos Gerentes, mas nunca aceitou, não 
deixando, no entanto, de prestar a sua colaboração às activida-
des do Clube. Gostaria de dar como exemplo um Concurso de 
Fotografia levado a cabo pela J.E. o Sobreiro, em 1989 – o Celso 
ficou em 3º lugar e a Maria de Lurdes 1º. Também no Traço de 
União nº 143 podemos vê-lo a assistir à festa de S. Martinho, no 
Sobreiro.
Com o decorrer do tempo o Celso começou a tratar-me por 
Padrinho, por ter vindo para o Clube “pela minha mão”, e agora 
que o meu Afilhado partiu resta-me a saudade e o profundo de-
sejo de que descanse em paz.

Laureano Paulo
03 de Março de 2009
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ESCLARECIMENTO
Na sequência da notícia vinda no anterior 
Traço de União, nº 144, mais propriamente 
no Relatório e Contas referente ao Ano 2008, 
Desdobramento de algumas Contas do Balanço, 
conta 26-Outros Devedores e Credores, 
sou pela presente a esclarecer através de 
Declaração passada pelo então Presidente da 
Direcção e Tesoureiro, respectivamente José 
Fernandes da Silva e José Jacob Henriques em 
exercício no biénio 2005-2006 nada dever 
ao Clube Estrela aquando da minha saída de 
Concessionário do Bar/Cantina.

                 Augusto Silva, sócio nº204

Representação do Clube Campismo Estrela
em Acampamentos Desportivos

Previstas para 2009

NOTÍCIAS DA DIRECÇÃO TÉCNICA
Foi admitido um novo funcionário para trabalhos 
de manutenção do Parque para substituir o Sr. 
Augusto que se encontra ausente por doença.
Estamos a fazer trabalhos de manutenção 
nos Blocos Sanitários substituindo alguns 
equipamentos que se encontram danificados.
Também estamos a tratar da limpeza do 
sistema de esgotos.
Para qualquer anomalia de ordem técnica 
detectada no parque pelos utentes agradecemos 
que informem por escrito na recepção.

Acampamento Organização Data

1º Encontro de Campismo e Caravanismo da Marinha 
Grande

Clube Campismo 
Marinha Grande 17 - 19 Abril

1º Encontro Ibérico de Autocaravanismo Braga Clube Autocaravanas 
do Norte 30 Abril - 03 Maio

Acampamento da Primavera de 2009 (CCL) Parque 
Campismo Melides

CCL
Clube Campismo Lisboa 07 - 10 Maio

6º Encontro Nacion.Campismo / 13º Acamp. Torres 
Novas Parque Campismo Alvorão - Torres Novas

Clube Campismo
Torrejano 22 - 24 Maio

XI Acampamento Ibérico Parque Campismo Furadouro Clube C.S.João Madeira
Académica Futebol Clube 28 - 31 Maio

9º Encontro de Campista Estarreja Clube Campismo
Estarreja 05 - 07 Junho

25º ACAMPAMENTO NACIONAL
Parque Campismo da Lagoa de Sto.André

FCMP Clube Campismo 
Amadora 10 - 14 Junho

5º Acampamento / 10º Aniversário Camping
Covas Parque Campismo Covas Camping Covas 19 -21 Junho

1º Encontro Campista Parque Campismo do
Entroncamento

Clube Campismo
Entroncamento 19 -24 Junho

Acampamento Centenário do GICA Crossodromo
Internacional de Águeda

Crossodromo Internacional 
Águeda 26 - 28 Junho

Acampamento Juvenil Parque Campismo Lagoa
Lagoa de Albufeira

Clube Português de
Caravanismo 4 - 5 Julho

13º Acampamento do Alto Tâmega Parque Campismo 
Quinta do Rebentão - Chaves

Clube Campismo
Caravanismo de Chaves 4 - 6 Setembro

48º Acampamento Comemorativo do 61ºAniversário 
Parque Campismo Parque Verde - Fernão Ferro

CCCA-Clube Campismo 
Concelho Almada 11 - 13 Setembro

6º Acampamento de Outono
Parque Campismo do Furadouro

Clube Campismo
S.João da Madeira 3 - 5 Outubro

30º Acampamento de S.Martinho
Parque Campismo de Santa Cruz

Clube Campismo
Caravanismo Torres Vedras 6 - 8 Novembro
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Finalmente a brilhar!
Quem entra na nossa Sala Convívio, no Parque do Sobreiro, 

não pode deixar de reparar nas vitrinas estrategicamente colocadas 
e onde é possível apreciar algumas das medalhas, galhardetes, taças 
e outros presentes amavelmente oferecidos ao nosso Clube.

De há uns tempos para cá, reparamos também que o pó e as 
teias de aranha que lá se encontravam, desapareceram. E não foi 
magia! Foi fruto do trabalho de algumas companheiras do nosso 
Clube.

Assim, o Estrela vem publicamente agradecer a dedicação da 
“Comissão de Limpeza”, encabeçada pelas nossas companheiras 
Alice e Fernanda, coadjuvadas pelas companheiras São, América e 
Gina, que sem medo de estragar o verniz das unhas, durante dois 
fins-de-semana se dedicaram com afinco à limpeza das referidas 
vitrinas dando-lhes e merecido BRILHO. 

A todas o nosso muito obrigado.
                                                                                          VC

Alegria e animação quanto basta 
no local de trabalho

Há sempre um “mirone” por 
perto... Nada mais prejudicial 
aos que trabalham que são os 
que nada fazem

Muitas peças para limpar e a 
vontade a aumentar ficando 
tudo a brilhar para mais tarde 
recordar

A entrega ao trabalho é total!

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS
ACTIVIDADE DATA LOCAL IDADES INSC.

Santos Populares - Sardinhada
                            - Baile

13 Jun Parque Sobreiro Todas
Não

Iº Passeio Pedestre - Nível I 20 Jun  Sobreiro Todas Sim

Santos Populares - Baile 27 Jun Parque Sobreiro Todas Não

38º Aniversário do Parque - Jogo Futebol
                                           - Almoço Convívio
                                           - Noite de Fados

04 Jul Parque Sobreiro Todas
Sim

Torneio de Snooker - Individual
(À maior de 3)

11/12 Jul Parque Sobreiro > 16
Sim

Iº Passeio de BTT - Manhã
Baile - “Ivo Electrónico”

25 Jul Sobreiro Todas
Sim
Não

Torneio Sueca 25/26 Jul Parque Sobreiro > 16 Sim

Corrida de Carros Telecomandados 01/02 Ago Parque Sobreiro Todas Sim

Torneio de Ping-Pong 08/09 Ago Parque Sobreiro > 12 Sim

Noite de KARAOKE 08 Ago Parque Sobreiro Todas Não

Torneio de Jogos Tradicionais 29/30 Ago Parque Sobreiro Todas Sim
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Passo a palavra aos Sócios

As minhas quadras para todos;

1-Ao iniciar estas modestas quadras,
com carinho quero saudar,
a óptima direcção
que acabou de entrar.

2-Há 23 anos que sou utente deste parque,
nunca assisti a uma direcção
com tão alto nível de empenho e arte.

3-Ao falar com teu companheiro
vê bem como o fazes,
porque se ele ficar ofendido,
dificilmente contigo faz as pazes.

4-A todos nós apetece dar Graças
pela graça que o nosso parque tem,
pedindo como uma prece
que todos o tratem bem.

5-Se quiseres ser feliz
contigo mesmo, para toda a vida,
não compliques aos outros a sua vida.

6-Quando um homem corre
sem rumo certo, afinal esse homem 
ou é louco ou nada esperto. 

7-O teu sorriso traiçoeiro
e o cinismo interior,
faz-me lembrar que nunca foste
nem serás um bom senhor.

8-Nunca é tarde
contar a quem passar,
que o ontem não interessa recordar.

                                      
                                     XELA

O Último Livro que li... 

Os fardos que as nossa responsabilidades nos fazem carregar e os 
problemas que temos que resolver na nossa vida diária, quase não nos 
deixam aquele tempo por vezes tão necessário para nos interiorizarmos.     

Assim, é nos livros verdadeiros depósitos de sabedoria ao alcance 
de todos quantos desejam aprender algo, que o podemos conseguir.

Aconteceu comigo no ultimo livro que li. A cada pagina virada me 
era transmitida uma sensação de felicidade e paz de espírito, difícil de 
encontrar nos conturbados dias de hoje. O livro tem por titulo ‘ A divina 
sabedoria dos Mestres ‘ do escritor americano Brian L. Weiss.

      
             Maria S. Azevedo
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MARCHA DOS SANTOS POPULARES 
DO ESTRELA

CÁ VAI A MARCHA  DO ESTRELA
COM ARQUINHOS E BALÕES
A RIR E A CANTAR, PARA FESTEJAR
ESTAS VELHAS TRADIÇÕES.

PELOS SANTOS POPULARES
TEMOS MUITA DEVOÇÃO
SEJA SANTO ANTÓNIO
OU SEJA SÃO PEDRO
OU ENTÃO O SÃO JOÃO.

ESTRIBILHO
O ESTRELA NASCEU                         
DEPRESSA CRESCEU
NO CAMPISMO POR INTEIRO
É MUITO ESTIMADO
E CONSIDERADO
UM CLUBE PIONEIRO.

TEM MUITA VAIDADE
DO SEU LINDO PARQUE
NA ALDEIA DO SOBREIRO
ONDE À MODA ANTIGA
AINDA SE PRATICA
O CAMPISMO VERDADEIRO.

BIS (ESTRIBILHO)

INFORMAÇÃO
INFORMAMOS QUE A PARTIR DO DIA 01 DE 
JUNHO A 30 SETEMBRO (ÉPOCA ALTA), 
SERÁ AUTORIZADO A INSTALAÇÃO PER-
MANENTE DE GAZEBOS (PAPAS) OU 
SIMILARES, SENDO OBRIGATÓRIO O PRE-
ENCHIMENTO DE UM TERMO DE RESPON-
SABILIDADE.

A DIRECÇÃO
Sobreiro, 26 de Abril de 2009

INFORMAÇÃO
INFORMAMOS QUE A PARTIR DO DIA 01 DE 
JUNHO A 30 SETEMBRO (ÉPOCA ALTA), AS 
NOITES OBRIGATÓRIAS PASSARÃO A SER 
DE 2 (DUAS). 
DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE MAIO (ÉPO-
CA BAIXA), MANTEM-SE A NÃO OBRIGA-
TORIEDADE.

 A DIRECÇÃO
Sobreiro, 26 de Abril de 2009

INFORMAÇÃO
“DIRECÇÃO ABERTA AOS UTENTES”

A PARTIR DO DIA 23 DE MAIO INCLUSIVÉ, 
DE 15 EM 15 DIAS EM HORÁRIO PRÉVIAMEN-
TE ESTABELECIDO, A DIRECÇÃO RECEBERÁ 
OS UTENTES QUE QUEIRAM SER ESCLA-
RECIDOS DE ASSUNTOS RELACIONADOS 
COM O CLUBE OU COM O PARQUE, NUM 
MÁXIMO DE 3 UTENTES POR DIA E EM LO-
CAL PRÓPRIO.
PARA TAL, DIRIGA-SE À RECEPÇÃO E MAR-
QUE A SUA VEZ.

 A DIRECÇÃO
 Sobreiro, 09 de Maio de 2009

APELO
1 – COM A FINALIDADE DE EVITAR A PROLI-
FERAÇÃO QUE SE VEM VERIFICANDO COM 
ANIMAIS DENTRO DO NOSSO PARQUE E 
MUITO CONCRETAMENTE NO QUE DIZ 
RESPEITO A GATOS VADIOS, APELA-SE A 
TODOS OS UTENTES QUE NÃO OS SUS-
TENTEM, POIS JÁ SE ESTÁ A VERIFICAR SI-
TUAÇÕES DE SANIDADE QUE A TODOS 
PODE AFECTCAR.
2 – APELA-SE AINDA NO SENTIDO DE NÃO 
SER ESPALHADA COMIDA PARA  ALIMEN-
TAÇÃO DE AVES, NOMEADAMENTE NAS 
RUAS DO NOSSO PARQUE.

A DIRECÇÃO
Sobreiro, 09 de Maio de 2009

COMUNICADO
A DIRECÇÃO COMUNICA QUE O COMPA-
NHEIRO JOSÉ PEDRO BATISTA OLIVEIRA, 
SÓCIO Nº 581, APRESENTOU O SEU PEDI-
DO DE DEMISSÃO DO CARGO DE DIREC-
TOR DO SECTOR CUTURAL, RECREATIVO 
E JUVENTUDE NO PASSADO DIA 01-05-
2009, PASSANDO A OCUPAR O SEU LUGAR 
O COMPANHEIRO ANTÓNIO VERÍSSIMO 
DOURO, SÓCIO Nº473 COM EFEITOS A 
PARTIR DO DIA 24 DE MAIO DE 2009.
                                                     A DIRECÇÃO

Sobreiro, 26 de Maio de 2009




