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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo dos artigos 44º, 45º e 93º dos Estatutos em vigor, convoco os sócios efetivos e de 
mérito do Clube de Campismo Estrela, no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se em 
Assembleia Geral, Sessão Extraordinária, no dia 09 de fevereiro de 2019, às 14h00, na Sala de 
Convívio Armando Lopes, sita no Parque de Campismo do Clube de Campismo Estrela, Estra-
da Nacional 116, nº21, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apreciação e votação das alterações aos Estatutos, de acordo com a proposta elaborada 
pela Comissão de Revisão nomeada para o efeito, e que se anexa.

De acordo com o artigo 46º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver 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, uma hora depois 
com qualquer número de sócios presentes.

Mafra, 06 de janeiro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
 

Paulo Daniel Maia
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Caros companheiros:

  

 Antes de tudo o mais, em nome de todo o Conselho de Redação, VOTOS DE UM 

FELIZ 2019. Companheiros e amigos, recebam este novo ano de braços abertos e que 

cada um de vós (e o Estrela também, claro está) encontre a garra e determinação para 

concretizar os objetivos pretendidos.

   Para este número do Traço de União lançámos um desafio às três colaboradoras da 

receção: que partilhassem connosco a experiência de trabalhar no Estrela. É com muito 

agrado que podemos dizer que a Joana, a Vera e a Ana aceitaram com verdadeiro entu-

siasmo esta nossa proposta e, como tal, aqui fica o tocante resultado. Devo confessar que 

fiquei emocionada ao ler as palavras de cada uma delas. São estes os rostos do Estrela 

e não podemos deixar de agradecer o voto de confiança que nos deram. Foram testemu-

nhos tocantes, intimistas e honestos. São textos que mostram o empenho, vontade e 

gratidão das suas autoras. Mais uma vez podemos ver, não me canso de o afirmar, que 

o Estrela é realmente especial e feito de muitas pessoas, muitos rostos e muitas vidas, 

tão diferentes, mas com algo em comum – a vontade de fazer e dar o nosso melhor, a nós 

próprios e ao próximo.

   Por isso mesmo, em nome dessa vontade e por sermos um Clube feito de união, par-

tilha e dedicação, é o momento de prestar uma homenagem ao nosso fundador, Jaime 

Cruz, grande homem e espelho de todos estes valores que, 100 anos depois, ainda se 

mantêm vivos. Bem-haja, companheiro!

LONGA VIDA AO ESTRELA!

Catarina Saldanha

Editorial
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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  1,10 €  3,20 €  3,80 €  4,25 € 
TENDA ( - 4 M)  0,85 €  2,40 €  2,90 €  3,20 € 
TENDA ( + 4M)  1,10 €  3,20 €  3,80 €  4,25 € 
CARAVANA  1,15 €  3,25 €  3,85 €  4,30 € 
AUTOCARAVANA  1,40 €  3,90 €  4,65 €  5,10 € 
VEÍCULO  0,85 €  2,35€  2,90 €  3,20 € 
MOTOCICLO  0,60 €  1,80 €  2,15 €  2,40 € 
ATRELADO  0,85 €  2,35 €  2,90 €  3,20 € 

DUCHE GRÁTIS
LAVAGEM AUTO  3,00 € 
VISITAS  1,60 € 
EXTRAVIO DE CHAPAS  7,00 € 
PARQUEAMENTO CARROS  1,50 € 
TAXA DE UTILIZAÇÃO 4A  1,35 € 
TAXA DE UTILIZAÇÃO 6A*  2,80 € 
TAXA DE MANUTENÇÃO  40,00 € 

* Aplicável só a caravanas e autocaravanas em Zona Verde

Válida a partir de: 1/1/2019

TABELA GERAL DE PREÇOS 2019

PARQUE DE CAMPISMO - SERVIÇOS
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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  1,10 €  3,20 €  3,80 €  4,25 € 
TENDA ( - 4 M)  0,85 €  2,40 €  2,90 €  3,20 € 
TENDA ( + 4M)  1,10 €  3,20 €  3,80 €  4,25 € 
CARAVANA  1,15 €  3,25 €  3,85 €  4,30 € 
AUTOCARAVANA  1,40 €  3,90 €  4,65 €  5,10 € 
VEÍCULO  0,85 €  2,35€  2,90 €  3,20 € 
MOTOCICLO  0,60 €  1,80 €  2,15 €  2,40 € 
ATRELADO  0,85 €  2,35 €  2,90 €  3,20 € 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

COMUNICAÇÃO AOS SÓCIOS 
 

Prezados companheiros, 

Vai realizar-se, já no próximo dia 9 de fevereiro, a Assembleia Geral Extraordinária dedicada em exclusivo à 
apreciação da proposta de alteração aos nossos Estatutos realizada pela comissão nomeada para o efeito. 
Este é o culminar de vários meses de trabalho e de debate de ideias, tendo como resultado um documento 
que esperamos corresponder às necessidades do Clube e do seu futuro.  

Como é fácil de verificar no documento que fizemos chegar previamente aos sócios, são muitas as 
alterações realizadas, sendo que vão a discussão praticamente metade dos artigos dos atuais Estatutos. 
Sem fazermos qualquer juízo de valor acerca do conteúdo da proposta, é inegável que o que se apresenta 
poderá ter um impacto significativo no futuro do nosso Clube. Por esta razão, e porque qualquer 
alteração de Estatutos é da maior importância em qualquer instituição, julgamos essencial realçar esta 
próxima assembleia e incentivar à participação ativa de todos os nossos associados. 

O Clube Estrela é, desde sempre, de todos os sócios. E é por isso que, como sempre, todos devem ser 
ouvidos ao expressar a sua opinião. E nada o representa melhor do que este momento tão crucial que se 
avizinha. Temos a consciência de que, para muitos, os atos eleitorais são o momento mais importante em 
termos de expressão de vontades, mas a verdade é que estes momentos de alteração de Estatutos são os 
mais relevantes do nosso Clube, acima de tudo porque aqui se definem as regras que balizam tudo o 
resto. 

Por todas estas razões, e muitas outras, contamos com uma presença massiva dos sócios nesta próxima 
Assembleia Geral, para que quaisquer decisões tomadas possam ser de conhecimento e vontade de uma 
larga maioria e não de um pequeno grupo que defina os destinos de todos. 

Contamos com a presença e participação de todos, não deixem o futuro do Estrela em mãos alheias! 

Saudações campistas, 

 

 

Paulo Maia 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
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NOITE DE HALLOWEEN

Ainda me lembro que no dia 1 
de novembro, Dia de Todos os 
Santos, as crianças saíam à rua 
a pedir o Pão-por-Deus. Iam de 
porta em porta, com um saco de 
pano na mão e em troca recebiam 
broas, rebuçados, nozes, laranjas 
e às vezes algumas moedas.

Como a tradição já não é o que 
era e os tempos mudam, as crian-
ças passaram a vestir-se de modo 
“assustador” e a pedir “gostosu-
ras ou travessuras”, decididamen-
te uma celebração bem mais ani-
mada, com o nome de Hallowen.

No Clube Estrela o Halloween 
chegou, influenciou, e … ficou! Há já alguns 
anos que a festa é de arromba e este ano 
não o foi menos. 

No dia 03 de Novembro a equipa de ser-
viço à decoração mais uma vez foi fantásti-
ca e a Sala de Convívio estava assustadora!

Não faltou a habitual queimada acompa-
nhada da leitura do esconjuro, ambos des-
tinados a “afastar os maus espíritos e as 
bruxas” que, segundo reza a história, nos 
espreitam para nos maldizer por vingança 
ou diversão…

 Diversão e boa disposição foi o que se 
fez sentir pela noite dentro, com a presen-
ça de um bom número de bruxas, mortos-
-vivos, vampiros e outros que tais, que ani-
maram a noite ao som de música “da casa”.

 Mais uma noite bem passada no Clube 
Estrela!

Virgínia Costa

Que medo…

As aranhas invadiram a sala de convívio

O ritual da queimada
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O MEU S. MARTINHO

No dia de S. Martinho vai à adega e prova 
o vinho…

Era assim na minha infância e em Sal-
vaterra de Magos, sentada num mocho na 
adega do meu Ti’Toino, assistia ao furo do 
pipo e a primeira água-pé que dele saía no 
dia 11 de novembro, fazia de mim a “prova-
dora oficial”… 

Com o passar dos anos essa tradição 
familiar foi desaparecendo, mas o gosto 
pela celebração manteve-se e hoje, onde 
houver água-pé (agora vinho novo ou vi-
nho baixo) e castanhas assadas, estarei 
presente.

Felizmente que no Clube Estrela a data 
não é esquecida e no dia 10 de novembro 
lá fui eu, mais alguns sócios e amigos.

O crepitar do lume e o cheirinho que an-
dava no ar faziam antecipar o belo magus-

to de castanhas, febras e entremeadas, sem esquecer o vinho novo. 

Comprovada a qualidade do magusto, houve ainda tempo para cantar os parabéns ao 
nosso companheiro e amigo Carlos Rei, que festejou nesse dia o seu aniversário.

Agora, é só esperar pelo ano que vem…

Virgínia Costa

ARTES MANUAIS

No Clube Estrela nem sempre há festa, nem sempre 
há jogos tradicionais, nem sempre há torneios de… 
Mas há sempre forma de ocupar os tempos livres!

   Foi o que aconteceu uma destas tardes de inver-
no, mesmo em frente à lareira da Sala de Convívio, 
quando um grupo de companheiras se reuniu e muni-
das de tintas, vidros, fitas, recortes de revistas, cola 
e muita dedicação, fizeram verdadeiras obras de arte.

   Aqui está um exemplo do que saiu das mãos de 
verdadeiras estrelas!

Virgínia Costa

Alegres arranjos de S. Martinho

As obras das nossas artistas
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NATAL DOS ESTRELINHAS

Natal é manter vivo o Espírito.

Natal é esperar pelo Pai Natal, mesmo que ele só exista 
um dia no ano!

Natal é recriar os desejos e os sonhos para um novo ano, e 
é acreditar que tudo pode mudar, porque na realidade, pode!

Natal é um grupo de crianças com olhos brilhantes e riso-
nhos que esperam o Pai Natal e, claro, mais uma prendinha 
no Sapatinho.

Natal são azevias, fatias douradas e sonhos, porque nes-
tes dias, os doces não são para o estômago, mas para o co-
ração!

E foi assim, no passado dia 8 de Dezembro, no Camping 
Estrela, com o nosso Pai Natal a chegar com um pequeno 
atraso, porque do Polo Norte há muitos meninos para visitar.

Companheiros e Companheiras do Camping Estrela, Fe-
liz Natal, doce e quentinho, é no Estrela!”

Ana Freitas

O	Clube	de	Campismo	Estrela	
celebrou	uma	parceria	com	a

Os	seus	produtos	encontram-se	na	
sala	de	convívio	e	no	parque	infantil.	
São	para	utilização	livre	das	nossas	

crianças.	

Pub.

Não precisa de apresentações, 
é o nosso Pai Natal
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PASSAGEM DE ANO

Mais uma vez, mantendo a tradição, a Direção levou a efeito a festa da passagem de ano 
de 2018 para 2019. Tal constou de jantar, diga-se muito bem apresentado e servido a horas, 
seguido de atuação de um excelente conjunto musical que abrilhantou todo o serão. A pista foi 
pequena para tantos dançarinos, muitos dos quais convidados, que emprestaram à festa todo o 
calor humano tão típico da tradição do nosso Estrela.

Para realçar o êxito total da festa não se pode ignorar o espírito de colaboração e respon-
sabilidade demonstrados, mais uma vez, por alguns diretores e sócios de boa vontade que 
colaboraram na feitura deste evento. Como se compreenderá não há nomes a referir, mas 
quem tem acompanhado as atividades do Clube sabe de quem se trata. Só assim, por meio de 
tal “carolice” e empenho, se pode manter o lema de companheirismo que define a existência 
do nosso Clube. 

Foi mais uma jornada numa data em que todos desejamos um ano de 2019 melhor do que o 
passado.

Bom campismo.

Carlos Nuno

O	Clube	de	Campismo	Estrela	
celebrou	uma	parceria	com	a

Os	seus	produtos	encontram-se	na	
sala	de	convívio	e	no	parque	infantil.	
São	para	utilização	livre	das	nossas	

crianças.	

2019 chegou em grande ao Estrela

O CLUBE ESTRELA DESEJA
A TODOS OS SÓCIOS

E AMIGOS UM FELIZ ANO DE 2019

VOTOS DE BOM CAMPISMO
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Cruzamo-nos com pessoas diariamente. Na rua. No trabalho. No café ou no elevador. No 

restaurante onde almoçamos ou no comboio. No quiosque onde vamos comprar o jornal. 

Quantas dessas pessoas encontramos todos os dias e, na verdade, são meros conhecidos, 

com quem apenas trocamos conversas ocasionais ou um simples “Bom dia!”. Por isso mes-

mo, o Conselho de Redação convidou as colaboradoras da Receção do Parque de Campismo 

a dar a conhecer o que é trabalhar nesse posto e o que significa fazer parte desta grande 

família Estrela. Aqui ficam as palavras destes rostos que fazem parte do nosso Clube, pala-

vras sentidas e que mostram uma outra faceta de cada uma destas jovens lutadoras. Rostos 

diferentes entre eles, mas movidos e tocados pelos mesmos princípios fundamentais e que 

regem esta nossa instituição.

Os nossos agradecimentos pela vossa colaboração e por darem, a cada dia, o melhor de 

vocês. Obrigado por serem Estrela!

AS PALAVRAS E OS ROSTOS DO ESTRELA

Os sorrisos da Vera, da Joana e da Ana

TRABALHAR NO CLUBE ESTRELA

Desde já agradeço à D. Catarina, por me dar a oportunidade de escrever este texto e expressar 

a minha opinião.

Bom, não vou dizer que é fácil trabalhar no Clube Estrela, mas também não é dos trabalhos 

mais complicados.

Quando entrei era tudo muito novo, mas tudo novo mesmo, até porque foi o meu primeiro 

trabalho. Não sabia nada, mas aos poucos comecei a aprender, nunca sabemos tudo. Na verdade, 

cada dia que estou aqui aprendo sempre mais um pouco. Este trabalho fez com que eu crescesse 

e faz com que eu continue a crescer.
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Já lá vão quatro anos seguidos que me encontro aqui e sempre fui bem tratada, tanto pela Di-

reção como pelos utentes. Claro que há pessoas que passam aqui que não são nada fáceis, mas 

isto há em todo o lado. Mas eu penso sempre que essas pessoas estão em dias difíceis. 

Em relação às minhas colegas, nunca tive colegas tão espetaculares como tenho agora, são 

trabalhadoras, otimistas, com muita iniciativa e compreensivas e estou a adorar tê-las comigo e 

ensiná-las. Adoro trabalhar com elas.

Tudo o que eu declaro neste texto é verídico e não tenho mais nada a acrescentar.

Bem hajam, companheiros!

Joana Falcão

A vinda para o Parque de Campismo Estrela foi sem dúvida uma lufada de ar fresco, pois profis-

sionalmente estava numa situação um pouco má, não havia muito respeito pela minha pessoa, 

nem pelo meu trabalho, já me estava a debilitar psicologicamente. Aqui encontrei o equilíbrio 

que precisava, tenho o privilégio de me dar com várias pessoas e aprendo muito com as mesmas. 

Enriqueço-me cada dia mais e mais, tanto a nível pessoal, como profissional.

Quero agradecer a todos os intervenientes por me deixarem fazer parte desta grande família, 

por me tratarem bem e me valorizarem.

Este trabalho é muito diferente de todos os outros que tive, este é uma ótima experiência, 

um excelente desafio. Adoro o meu trabalho e todos os dias acordo com vontade de dar o meu 

melhor, aprendo cada dia mais.

No parque encontrei a paz que tanto necessitava, estou rodeada de pessoas e da natureza.

Ponho todo o meu amor e dedicação em cada dia de trabalho.

Saudações, companheiros!

Vera Henriques

Trabalhar no Clube de Campismo Estrela foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.

O meu antigo trabalho era muito cansativo, tendo em conta que era de noite e não tinha um horário 

certo, às vezes chegava a trabalhar mais de dez horas seguidas e o cansaço destabilizava-me um pouco.

A vinda para o Clube Estrela é uma experiência positiva e útil a nível profissional, porque 

aprendi a ser mais organizada e a relacionar-me mais com as pessoas, sempre mostrei humilda-

de, tolerância e companheirismo para todos.
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Ao início não foi fácil, tive que conhecer o espaço e habituar-me a viver aqui no parque, mas 

com o tempo comecei a gostar bastante de viver no meio da natureza, traz-me um sentimento 

de paz e tranquilidade. Para mim este lugar deixou de ser apenas um trabalho, aqui também é 

a minha escola, a minha segunda casa e um lugar onde se pode construir amizades. Sou muito 

feliz e agradecida de estar num lugar que me proporciona tantas coisas boas.

Talvez não existam palavras suficientes que me permitam agradecer a todos a forma como fui 

recebida e pelo carinho que me deram.

Darei o meu melhor em qualquer coisa que eu fizer.

Atenciosamente, saudações campistas

Ana Anei
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É verdade, já o dissemos aqui1 que o nosso Clube tem mais anos de vida do que os que come-

moramos. De facto, continuando a pesquisa histórica que servirá como um dos suportes para 

o prometido livro acerca do Estrela, deparámo-nos com uma entrevista dada pelo nosso sócio 

fundador, o companheiro Jaime Carvalho da Cruz. Foi em maio de 1961 que os companheiros 

Eduardo Dias e Virgílio Marques, respetivamente redator e diretor do “Boletim Informativo Es-

trela”2, conseguiram o único registo existente das palavras na primeira pessoa do, arrisco dizer, 

mais importante companheiro de sempre, já que sem ele não existiria o Estrela. Aqui nos conta 

mais sobre si, sobre a história do Estrela e, finalmente, que o mesmo foi fundado em 1918, ainda 

que só tenha sido registado muito mais tarde. Pela importância do nosso fundador e da entre-

vista dada pelo próprio, deixamos a mesma aqui na íntegra para que perdure a sua memória e a 

da fundação do Estrela.

FALANDO COM JAIME CRUZ

Em amena conversa na nossa Sede com o sócio fundador, Sr. Jaime Carvalho da Cruz, nasceu a 

ideia de uma entrevista, sobre os primeiros passos do “Estrela”.

Jaime Cruz não necessita de apresentação, é sobejamente conhecido, não só na nossa Coleti-

vidade como no Movimento Campista. No entanto, para esclarecer os novos podemos dizer, que 

tem 64 anos, compleição forte, estatura mediana, cabelo branco, pele queimada pelas intempé-

ries do tempo e pelo contato com a Natureza. Eis a primeira pergunta:

- Donde nasceu a ideia da fundação do nosso Grupo? 

-  Fui eu, que empregado no comércio na Calçada da Estrela em cuja artéria também morava, 

resolvi organizar um Grupo com o nome de Grupo Campista Estrela. Juntaram-se mais três 

rapazes: Carlos dos Santos Martins, José Botas e Manuel dos Santos Martins. 

- Em que ano, isso foi passado?

-  Em 1918. Neste tempo ninguém ligava ao Campismo e até eramos censurados, pela própria 

família, como idiotas e malucos, o que nos ocasionava grandes dificuldades.

-  Diga-nos qual o preço da primitiva quota?

Sorrindo-se, respondeu: -  Dez tostões por mês! (Nota histórica: 10 tostões=1 escudo, cerca 

de 0,005€)

- Onde consideraram a primeira Sede?

Resposta pronta: - Em minha casa! 

- Qual o local, onde iniciaram as suas atividades?

-  As nossas primeiras etapas, foram para a Costa, para um local conhecido por Mar da Lage, 

defronte do Bugio.

O CLUBE ESTRELA TEM 100 ANOS!
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- Que material usavam? 

-  Parte dele era feito por nós, resumindo-se num saco sem armação, um pano de tenda, mar-

mita e um cantil de alumínio. Fogões não se utilizavam, as refeições eram cozinhadas com 

lenha.

- Em que época normalmente acampavam? 

- Somente no verão. No resto do ano, passeios-pedestres e ciclistas.

- Qual o meio de transporte, que mais lhes agrada?

- Sempre que possível a pé!

- A sua opinião sobre o auto-stop? (Nota histórica: auto-stop=boleia)

-  Não simpatizo! Ainda, quando do IV Acampamento Nacional, realizado em Peniche, parti de 

Lisboa a pé. Ofereceram-me por duas vezes “boleia”, mas não aceitei. O regresso é que fiz de 

camioneta.

- Foi essa a sua jornada mais longa? 

-  Não! A mais longa foi a Alcobaça, passando por Santarém, Rio Maior e Caldas da Rainha. Tenho 

por método, fazer os percursos de noite ou sobre a madrugada, dormindo de dia.

-  Falou-nos-há pouco em passeios-ciclistas. Poderá dizer-nos algo que possa interessar os 

nossos leitores?

-  Também, criei a Secção-ciclista, que tinha bastantes adeptos, chegando a rondar a casa das 

dezenas. Em 1941, de 30 de Agosto a 13 de Setembro com o amigo e consócio Alberto Jorge 

Grandela de Carvalho, fizemos ao norte do País, um passeio ciclo-turístico, com muita boa 

vontade, alguma energia e… 230$00 cada um, percorrendo 1.410 km. Fomos acampando 

pelo- caminho e fazendo algumas visitas aos locais históricos.

-  A sua opinião sobre os “Fogos de Campo”? 

-  Acho-os, interessantes. Quando comecei as minhas atividades campistas, estes não existiam.

-  Gosta de acampar só ou acompanhado? 

-  Não sou partidário da solidão! Porém, prefiro o campismo volante, que não possui tantos 

adeptos como o fixo.

-  Pertenceu a mais alguma Agremiação?

-  Sim! Pertenci ao Grupo nº 5 da Associação dos Escuteiros de Portugal e ao Corpo de Voluntá-

rios de Salvação Pública, este durante 5 anos.

-  O que gosta de colecionar? 

-  Coleciono caixas de fósforos, moedas, selos e bilhetes de transportes coletivos.

-  Quais as funções que desempenhou no “Estrela”?

-  Além do que já me referi, tomei a meu cargo durante alguns anos, a Biblioteca e simultanea-

mente fui cobrador sem qualquer remuneração, apenas por amizade ao Grupo. Representei 

o “Estrela”, no I Congresso Português de Campismo Desportivo, organizado por iniciativa e 

patrocínio do jornal “Os Sports”, que se efetuou em Belas em 1940.
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- Os locais que prefere para acampar?

- Os da zona de Sintra.

- Qual a sua melhor recordação do Campismo?

-  O do Acampamento do Diário Popular em 1944, porque o ambiente no conjunto, difere em 

muito, daquele campismo que hoje se pratica. E a pior é a nossa Coletividade, ter-se visto 

na contingência, de mudar o primitivo nome que adotou -GRUPO CAMPISTA ESTRELA- para 

GRUPO ESTRELA, funcionando como Secção de Campismo, quando na verdade, somos pura 

e simplesmente um Clube campista.

Para finalizar, impõe-se uma pergunta: 

-  Pode-nos fazer uma comparação entre as duas fases do Campismo -a antiga e a atual?

Como a todas as perguntas, a resposta foi natural e espontânea: -O Campismo dos nos-

sos dias, está organizado e atualizado. O antigo, porém, tanto na questão de material, 

como na de apresentação, difere muito pois nesse tempo, quando se ia para o campo, era-

mos tratados como loucos, julgando-nos pessoas sem “eira nem beira”, sofrendo por-vezes 

dissabores.

Assim, terminou a nossa conversa com um veterano.

Foi com homens desta têmpera, a quem o Campismo deve o seu desenvolvimento e expansão.

Fazemos votos, para que eles, continuem na vanguarda a trabalhar para um Campismo cada 

vez melhor.

E.D. e V.M.

E assim tivemos a rara oportunidade de poder entender o nascimento do nosso Estrela e, mais 

que isso, perceber como se vivia o Campismo há mais de 50 anos.

Pela coragem e raça do nosso fundador Jaime Cruz, e porque sem ele não estaríamos agora 

aqui, um grande Bem-Haja!

Paulo Maia

1- Ver o Traço de União nº 168, “75 Anos ao serviço do Campismo e Companheirismo”

2 - Mais sobre a evolução da nossa revista no Traço de União nº 168
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