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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

De acordo com os artºs.44º, 87º e 95º do Estatutos em vigor, con-
voco os Sócios do Clube Campismo Estrela, no pleno gozo dos seus 
direitos, a reunirem-se em Assembleia Geral, Sessão Extraordinária, no 
dia 27 de Março de 2010, pelas 14h30, na Sala de Convívio do Parque 
Campismo do Clube Estrela, Estrada Nacional 116, Largo da Briosa, So-
breiro, Mafra, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação, discussão e votação das seguintes propostas da 
Direcção.

1.1. Alteração do nº.1 do Artigo 2º, do Estatuto do Clube Campismo 
Estrela, o qual passará a ter a seguinte redacção:

Artigo 2º 
Ponto 1 – “O Clube Estrela tem a sua sede social na Rua Possidónio 

da Silva, nº14/16 - 1350-248 Lisboa”;

1.2. Alteração dos Artigos 22º e 68º do Regulamento do Parque de 
Campismo Sobreiro, os quais passarão a ter a seguinte redacção:

Artigo 22º. 
 “O horário de abertura do portão principal do Parque é determinado 

pela Direcção, não podendo abrir depois das 08h00, nem encerrar antes 
das 22h00 do mesmo dia. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feria-
do nacional, o encerramento não poderá efectuar-se antes das 23h00.

Entre os meses de Junho e Setembro inclusive, o portão não poderá 
abrir depois das 07h00 nem encerrar antes das 23h00. 

No período pós encerramento do portão não é permitida a entrada, 
circulação ou saída de veículos, salvo por motivo excepcional devidamen-
te justificado”

Artigo 68º   
“A Direcção do Clube fixará o horário de funcionamento da Sala de 

Convívio”;  

1.3. Ratificação da nomeação para o cargo de director do sector 
Cultural, Recreativo e da Juventude do sócio nº407 Dinarte Nunes Costa 
em substituição do sócio nº473 António Veríssimo Douro, devido a pedido 
de demissão.  

     De acordo com o artº.46º do Estatutos, se à hora marcada não 
comparecer o número legal de sócios para o funcionamento da Assem-
bleia, a mesma funcionará em segunda Convocatória, no mesmo dia e lo-
cal e com a mesma Ordem de Trabalhos, uma hora depois, com qualquer 
número de sócios presentes.

Lisboa, 01 de Março de 2010
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Maria Marina Aguiar Nunes Guerreiro Lourenço
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ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

SESSÃO ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

 De acordo com o artº.45º do Estatutos e legisla-
ção em vigor, convoco os Sócios do Clube Campismo 
Estrela, no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se 
em Assembleia Geral, Sessão Ordinária, no dia 27 de 
Março de 2010, pelas 15h30, na Sala de Convívio do 
Parque Campismo do Clube Estrela, Estrada Nacional 
116, Largo da Briosa, Sobreiro, Mafra, com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discutir, modificar, alterar e votar o Relatório e 
Contas da Direcção, respeitante ao exercício de 2009, 
mediante o Parecer do Conselho Fiscal;

2.  Discutir e votar o Orçamento Anual da Direcção 
para o Ano de 2010, mediante o parecer do Conselho 
Fiscal. 

De acordo com o artº.46º dos Estatutos, se à hora 
marcada não comparecer o número legal de sócios 
para o funcionamento da Assembleia, a mesma funcio-
nará em segunda Convocatória, no mesmo dia e local 
e com a mesma Ordem de Trabalhos, uma hora depois, 
com qualquer número de sócios presentes.

Lisboa, 01 de Março de 2010
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

              

Maria Marina Aguiar Nunes Guerreiro Lourenço
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Votos de Pesar

À companheira Paula Seco e familiares, 
os nossos sentidos pêsames
pelo falecimento do seu pai.

 25 a 27 de Junho de 2010
P. Campismo de Escaroupim – FCMP

ACAMPAMENTO COMEMORATIVO 
DO 68º ANIVERSÁRIO
DO CLUBE ESTRELA

Jogos desportivos, lanche, fogo de campo, 
 encontro de companheiros, etc…

Um fim de semana de lazer… 

Participa!

Brevemente todas as informações 
disponíveis em

www.clubecampismoestrela.pt
e nos serviços do clube.

Com o apoio da Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal



Mais um número desta nossa especial revista que tanto gostamos de receber para devorar a sua 
sempre interessante e útil leitura sobre campismo.

Como quase tudo na vida, carece de algumas alterações que dentro de algum tempo serão 
realizadas.

As equipas que têm tido a seu cargo a elaboração do seu tão útil recheio não se têm poupado 
a esforços para conseguir melhores meios para a obtenção dos seus desejos, lamentável porém é o 
facto de, embora apreciado, o seu recheio não ser objecto de maior interesse por parte daqueles a 
quem, por diversas vezes, tem sido solicitada a sua colaboração e que, posteriormente, nada trazem 
para a sua concretização.

Traço de União é, sem sombra de dúvidas um muito útil elemento favorável ao campismo de 
que o Clube Estrela gostosamente se orgulha desde há muitos anos.

Não deixe pois de prestar a maior atenção ao conteúdo desta tão simpática publicação, e mais 
uma vez aqui o solicitamos, empreste-nos a sua colaboração em artigos que sejam do interesse de 
todos e da modalidade que tanto gostamos.

                                                    O Director do Traço de União,
   

                                                         Jorge da Cruz valente

Editorial
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Estão a pagamento as quotas do CCE e Cartas Campistas referentes ao ano de 2010. Relembramos 
que o prazo para pagamento das quotas termina a 31 de Março do ano corrente.

                                                                    Sobreiro, 10 de Janeiro de 2010
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O Natal dos Estrelinhas

As Festas de Natal são momentos que se revestem 
de particular importância, principalmente para os mais 
pequenos pois todos se reúnem para celebrar este 
importante evento em grande expectativa.

O Natal dos Estrelinhas foi no dia 12 de 
Dezembro, e correu muito bem. Muita alegria, cor, 
movimento e divertimento estiveram presentes ao 
longo de todo o dia.

De manhã passou um filme em grande ecrã, o 
“MADAGÁSCAR 2” e depois do almoço uma peça 
bem animada pelo grupo de o teatro “No Mundo da 
Lua”, que foi muito engraçado. A nossa querida Nocas 
com as suas pinturas faciais, deu mais cor e alegrou 
as crianças ao longo da tarde. Aguardámos com 
expectativa a chegada do Pai Natal e dos seus ajudantes 
“Duendes”. O Pai Natal já tinha à sua espera um bonito 
trono, e após a entrega dos presentes que era o mais 
esperado do dia, houve lanche para as crianças, claro! 
Foi um dia em cheio.

Não posso deixar de referir a decoração do 
espaço e o trabalho que deu a muita gente. A sala de 
convívio estava como há muito tempo não se via, linda.

Foi de facto uma tarde de muita alegria, 
merecendo os parabéns todos quantos a idealizaram 
e os que nela participaram. Os adultos gostaram e as 
crianças adoraram.

Aproveito, para pedir aos pais e avós dos 
meninos, ou seja, da nossa Juventude Estrela, que os 
levem mais vezes ao Parque, é de suma importância 
que eles cresçam com o nosso Estrela no coração, 
que brinquem, e que gostem de ir cada vez mais, pois 
os fins de semana passados ao ar livre e com ar puro, 
faz melhor, do que, ficarem fechados em casa a ver 
televisão ou a jogar no computador. 

                                                           
 Marina Lourenço
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Voluntariado
Companheiros,
Esta é a primeira vez que escrevo para a revista ‘’Traço de União’’ e, logo por sinal um 

tema que a nós diz respeito.
Estou reformado da banca portuguesa há algum tempo, e, não querendo naquela como 

muitos dos meus colegas sentiam em ansiedade o que vai ser de mim no dia quando for para 
casa, chegando por vezes à comiseração de dizer já não sirvo prá sociedade…

Não me intimidei com a nova situação de reformado, procurei através de um panfleto 
informativo da minha zona de residência em inscrever-me num projecto de voluntariado no 
centro de saúde local. O projecto tinha a denominação de ‘’Comvida’’. E em boa hora fiz o 
meu alistamento.

Este projecto maravilhoso, bem orientado pelo seu corpo técnico, desde a coorde-
nadora social, médicos, enfermeiros(as) e estagiárias, veio trazer-me paz de espírito e uma 
enorme alegria em poder ajudar os outros, fosse qual fosse a sua condição social, num 
universo de pessoas carenciadas no plano afectivo, na solidão, na doença e até casos de 
abandono familiar, etc, etc. Procurando por vezes com uma simples palavra de conforto 
um pequeno gesto, minorar a angustia e sofrimento destes, ausentes no seu tempo e nas 
condições físicas e psíquicas debilitadas.

Há cerca de 2 anos, passei por uma situação clínica grave, deixando marcas futuras de 
alguma debilidade e uma constante vigilância para pouco a pouco, ganhar qualidade de vida.

Apraz-me registar com muito carinho, que tenho vindo a receber de muitos compa-
nheiros deste clube, palavras amigas de conforto e estimulo, força para continuar na luta do 
dia a dia.

Também não queria deixar passar que, ao longo dos 11 anos que me encontro no 
parque, verificar ‘’voluntariado’’ praticado por muitos companheiros, dentro da sua área 
profissional ou especialidade em servir o clube, sem benesses e sem interesse, a não ser 
engrandecer o clube. E com esta ferramenta humana de trabalho o clube só tira proveitos. 
É certo que por vezes são incompreendidos ou mal interpretados, mas não deixam de estar 
presentes quando o clube precisa. Bem-haja aqueles que o praticam de uma forma ou de 
outra, para mim é de louvar um abraço amigo do companheiro,

Jorge Teixeira
Saudações campistas

Dias de Tempestade
Não posso deixar de fazer alusão à tempestade e aos estragos que houve na região 

de Lisboa mais propriamente na zona de Torres Vedras no dia 23 de Dezembro de 2009. 
O parque de campismo de Santa Cruz foi um dos locais mais afectados pelo agravamento 
das condições atmosféricas em Portugal. O mau tempo destruiu 90 por cento do parque de 
Torres Vedras.

Também no nosso Parque, não com tanta intensidade, mas também houve muitos 
estragos devido ao vento forte, à chuva intensa e à queda de árvores, muitas roulottes e 
avançados ficaram danificadas, as árvores tiveram que ser cortadas e levadas para o espaço 
ao lado do campo de futebol. Foram dias de árduo trabalho. A luz faltou durante 2 dias, e 
muito esforço foi dispensado para que a situação dentro do Parque voltasse ao normal.

Alguns companheiros ficaram sem material, foi aflitivo, mas o Estrela resistiu.

Marina Lourenço
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Esta coisa de Fim de Ano...

Esta coisa do fim de ano repete-se todos os anos. 
E vamos ficando sempre um pouco mais velhos.
Depois de um Natal que nos trouxe o mau tempo e a 

destruição de algumas instalações, e porque somos pródigos 
em “dar a volta por cima”, lá se arranjou vontade e pernas 
para a diversão e foi isso que se viu em mais uma Noite de 
Passagem de Ano na Sala de Convívio do nosso Parque.

Pelas 19h00 do dia 31 de Dezembro de 2009 e numa sala 
devidamente preparada e ornamentada para o efeito, mais 
de uma centena e tal de companheiros começaram a juntar-
se e a espalhar pelas mesas todo o tipo de iguarias. E posso 
dizer que havia de tudo um pouco. Não faltaram os leitões, 
os mariscos e claro, os doces. Também estavam presentes os 
acompanhamentos líquidos, das simples garrafas de sumo às 
elaboradas sangrias.

Foi também uma boa ocasião para revermos alguns 
companheiros que, por não terem instalação no Parque, 
raramente nos visitam.

E companheiros houve que trouxeram consigo alguns 
amigos, por sinal bem animados.

Brilhantemente acompanhados pela música do Ivo 
Electrónico, poucos foram os que se mantiveram sentados e 
até o mais pequeno dos companheiros se manteve animado 
toda a noite.

Pela meia-noite, para cumprir a tradição, lá se comeram 
as passas e se pediram os desejos. Houve beijos, abraços e 
não podia faltar o derrame de algumas lágrimas. 

Como é habitual o Clube Estrela distribuiu Bolo Rei e 
Espumante pelas mesas.

E a festa continuou noite dentro, com alguns dos já 
habituais excessos embora controlados, que originam o 
gáudio de uns e a crítica de outros.

Mas a noite foi passando e como nestas coisas o corpo 
é que paga, já a madrugada chegava quando os companheiros 
começaram a recolher às suas instalações para um merecido 
descanso.

Veio o Dia de Ano Novo e a nossa Sala de Convívio 
voltou a estar bem recheada, pois muitos companheiros 
acharam o local adequado para terminar com as iguarias e 
as festas.

E foi assim mais uma Noite de Reveillon no Clube 
Estrela.

Sentem-se com vontade de a repetir no final de ano? 
Eu por mim, cá estarei…

Virgínia Costa
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Carnaval no Estrela
Diz a história oficial que a festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da 

Semana Santa pela Igreja Católica. Essa semana, antecedida pelos quarenta dias de jejum da Quaresma 
e suas consequentes privações, acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias 
que antecediam a Quarta-feira de Cinzas. Consta que daí vem expressão “carne vale”, relacionada 
com o afastamento dos “prazeres da carne” e que viria a dar origem à palavra “Carnaval”.

A versão pagã afirma que o Carnaval surgiu em Roma, em Glória ao Deus Saturno. Os festejos 
eram de tamanha importância que os tribunais e as escolas fechavam as portas, os escravos eram 
alforriados e os homens e mulheres saíam às ruas para dançar. Na abertura das festas, carros 
semelhantes a navios transportavam homens e mulheres, nus, desfilando na “avenida”. Esses carros 
eram chamados “carrum navalis” e muitos dizem que daí saiu a expressão “carnavale”.

Nos dias de hoje, e em geral, o Carnaval tem a duração de três dias, que são chamados de 
“gordos”, em especial a Terça-Feira Gorda e é considerado uma das festas populares, mais animadas 
e representativas do mundo.

E levando em linha de conta o que para trás dissemos, o Clube Campismo Estrela não poderia 
deixar passar esta data em branco.

Juntaram-se esforços, caraças e serpentinas, e no dia 13 de Fevereiro, a Sala de Convívio 
transformou-se, uma vez mais, de acordo com a ocasião. 

O Baile começou pelas 22H00, animado pelo Duo Marina e Nuno acompanhados pelo Henrique 
e a sua guitarra. Contrariamente ao ano anterior, os mascarados afluíram em grande número e as 
mascaras eram das mais diversificadas. Obviamente não poderia faltar o Concurso de Máscaras que, 
por respeito para com os mais pequenos, se iniciou pelas 23H00, com 28 máscaras inscritas. 

Nos mais pequenos, em número de 10 e com idades dos 4 aos 13, tínhamos uma grande 
variedade: 1 Abelha Maia, 3 Princesas, 1 Ursinho, 1 Bruxinha, 1 Sevilhana, 1 Cavaleiro, 1 Palhaço e 
1 Pirata das Caraíbas.

Os mais crescidos não nos desiludiram e num total de 18 também primaram pela diversidade: 
1 Militar, 1 Abelha Rainha, 3 Odaliscas, 1 Príncipe Árabe, 2 Palhaços, 1 Vampiro, 1 Pirata, 1 Cowboy, 
1 Drag Quenn, 1 Mosqueteiro, 1 Drácula, 1 Faraó, 1 Burka, 1 Popota e, pasme-se, 1 Frango.

Por aqui se pode ver que a tarefa dos companheiros Carlos Oliveira, América e Maria Emília 
Garcia, que aceitaram ser jurados, não foi fácil.

Pontuando a originalidade, o desempenho e a boa execução da máscara, foi renhida a disputa 
mas finalmente chegaram a consenso.

E aqui ficam as classificações:

JÚNIORES
CLASSIFICAÇÃO Nº PONTOS MÁSCARA
1º Lugar 25 Pontos Abelha Maia (Maria)
2º Lugar 23 Pontos Palhaço Xuxuca (Carolina)
2º Lugar Exequo 23 Pontos Pirata das Caraíbas (Henrique)
3º Lugar 21 Pontos Princesa (Ariana)

SÉNIORES
1º Lugar 27 Pontos Odalisca (Anita Pinto)
2º Lugar 26 Pontos Burka (Pedro Oliveira)
3º Lugar 25 Pontos Faraó (António Douro)

Prosseguimos com a entrega dos presentes aos premiados e o Baile continuou animado, até 
próximo das 01H30.

Companheiros houve que reclamaram ser cedo demais para terminar o Baile, mas a verdade é 
que o cansaço já dominara alguns deles e encontravam-se, na sua maior parte, sentados. 

Ora como Baile sem bailarinos não é baile, deu-se por terminado mais um Baile de Carnaval 
do Clube Campismo Estrela.

Esperemos que para o ano a saúde e a alegria nos permita a todos dançar até de madrugada.
E não se esqueçam de começar já a arquitectar as fatiotas para o Carnaval de 2011.
Saudações Carnavalescas.
                                             Virgínia Costa
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 DEVEDOR CREDOR
11       Caixa 66,366.73 66,214.57 152.16
12       Depositos à Ordem 154,295.41 153,422.15 873.26
13       Depositos a Prazo 20,000.00 20,000.00
21       Clientes 7,851.77 605.89 7,245.88
22       Fornecedores 8,138.60 10,514.71 255.00 2,631.11
24       Estado e Outros Entes Públicos 182,531.96 179,680.86 5,950.12 3,099.02
25       Agentes Desportivos Associados 5,397.50 7,530.38 2,132.88
26       Outros Devedores e Credores 59,083.51 59,796.52 713.01
27       Acréscimos e Deferimentos 675.36 10,901.06 383.89 10,609.59
31       Compras 8,197.55 8,197.55
32       Mercadorias 9,039.68 7,406.71 1,632.97
42       Imobilizações Corporeas 97,416.10 97,416.10
48       Amortizações Acumuladas 23,968.20 23,968.20
51       Fundo social 43,894.22 43,894.22
59       Resultados Transitados 602.15 51,892.10 51,289.95
61       Custos Mercadorias Vendidas e Consumidas 7,406.71 7,406.71
62       Fornecimentos e Serviços Externos 67,507.15 146.50 67,360.65
63       Impostos 30.00 30.00
64       Custos com Pessoal 77,722.73 437.55 77,285.18
65       Outros Custos e Perdas Operacionais 178.00 178.00
66       Amortizações do Exercício 3,095.46 3,095.46
68       Custos e Perdas Financeiras 820.06 5.00 815.06
69       Custos e Perdas Extraordinário 2,599.74 55.80 2,543.94
71       Vendas e Prestações de Serviços 305.11 138,335.37 289.21 138,319.47
72       Proveitos Associativos 12.00 13,501.98 13,489.98
73       Proveitos Suplementares 1,400.00 1,400.00
76       Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 1,144.74 1,144.74
78       Proveitos e Ganhos Financeiros 221.36 221.36
79       Proveitos e Ganhos Extraordinários .06 .06
88       Resultado Líquido do Exercicio 1,396.31 1,396.31

780,669.59 780,669.59 292,913.59 292,913.59

 DEVEDOR CREDOR
11       Caixa 66,366.73 66,214.57 152.16
12       Depositos à Ordem 154,295.41 153,422.15 873.26
13       Depositos a Prazo 20,000.00 20,000.00
21       Clientes 7,851.77 605.89 7,245.88
22       Fornecedores 8,138.60 10,514.71 255.00 2,631.11
24       Estado e Outros Entes Públicos 182,565.15 179,714.05 5,950.12 3,099.02
25       Agentes Desportivos Associados 5,397.50 7,530.38 2,132.88
26       Outros Devedores e Credores 59,083.51 59,796.52 713.01
27       Acréscimos e Deferimentos 675.36 10,901.06 383.89 10,609.59
31       Compras 8,197.55 8,197.55
32       Mercadorias 9,039.68 7,406.71 1,632.97
42       Imobilizações Corporeas 97,416.10 97,416.10
48       Amortizações Acumuladas 23,968.20 23,968.20
51       Fundo social 43,894.22 43,894.22
59       Resultados Transitados 602.15 51,892.10 51,289.95
61       Custos Mercadorias Vendidas e Consumidas 7,406.71 7,406.71
62       Fornecimentos e Serviços Externos 67,507.15 67,507.15
63       Impostos 30.00 30.00
64       Custos com Pessoal 77,722.73 77,722.73
65       Outros Custos e Perdas Operacionais 178.00 178.00
66       Amortizações do Exercício 3,095.46 3,095.46
68       Custos e Perdas Financeiras 820.06 820.06
69       Custos e Perdas Extraordinário 2,599.74 2,599.74
71       Vendas e Prestações de Serviços 138,624.58 138,624.58
72       Proveitos Associativos 13,501.98 13,501.98
73       Proveitos Suplementares 1,400.00 1,400.00
76       Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 1,144.74 1,144.74
78       Proveitos e Ganhos Financeiros 221.36 221.36
79       Proveitos e Ganhos Extraordinários .06 .06
81       Resultados Oeracionais 155,645.21 155,645.21
82       Resultados Financeiros 815.06 815.06
83       (Resultados Correntes) 1,884.72 1,884.72
84       Resultados Extraordinários 2,543.94 2,543.94
85       (Resultados Antes de Impostos) 4,428.60 4,428.60
88       Resultado Líquido do Exercício 5,824.91 1,396.31 4,428.60

1,105,024.52 1,105,024.52 138,337.98 138,337.98

BALANCETE CONTAS DO RAZÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009,                              
ANTES DO APURAMENTO DE RESULTADOS

                                     TOTAL (EUROS)

BALANCETE CONTAS DO RAZÃO, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009,                              

CONTA DESIGNAÇÃO DÉBITO CRÉDITO
SALDOS

ANTES DO APURAMENTO DE RESULTADOS

                                            TOTAL (EUROS)

CONTA DESIGNAÇÃO DÉBITO CRÉDITO
SALDOS





 
  

 

   
  

   
  

     
       
    
    
    
    

   






   
   

 

  
   
  
     
      

   
  





   
   
    

     
 

  
   

  
 
   
       

24. Estado e Outros Entes Públicos

 
 
 
 
 
 
 

 

25. Agentes Desportivos Associados

 
F.C.M.P. - Quotas - Cartas Campismo 
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DESDOBRAMENTO DE ALGUMAS CONTAS DO BALANÇO
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          CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS PARA O ANO DE 2010 

                                                                      ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2010 

       ACTIVIDADE  DATA  LOCAL  
 Queimada Galega 06-Fev Parque Sobreiro 

 Baile de Carnaval - Concurso de Máscaras 13-Fev Parque Sobreiro 
 Baile da Pinhata - Eleição do Rei e Rainha do Carnaval 20-Fev Parque Sobreiro 
 1º Passeio de confraternização do Clube Estrela 27e 28 Fev Ver programa 
 IIº Passeio de BTT 13-Mar Sobreiro 
 Iº Passeio Pedestre 20-Mar Local a designar 
 60º Acampamento Internacional da Juventude - FICCC 31 Mar a 05 Abr Itália - Roma 

 Torneio de Snooker  10 e 11 Abr Parque Sobreiro 

 68º Aniversário do Clube  (14 Maio 1942) 15-Mai Parque Sobreiro 

 2º Passeio de confraternização do Clube Estrela 29-Mai Barragem Alqueva 
 Santos Populares - Tarde: Sardinhada / Noite: Baile 12-Jun Parque Sobreiro 
 Acampamento Comemorativo do 25, 26 e 27 Parque de 
 68º Aniversário do Clube Estrela  de Junho Escaroupim 
 39º Aniversário do Parque 03-Jul Parque Sobreiro 
 23º Aniversário da J.E. 18-Set Parque Sobreiro 
 São Martinho 13-Nov Parque Sobreiro 
 Natal Estrelinhas 11-Dez Parque Sobreiro 

 Passagem de Fim de Ano 31-Dez Parque Sobreiro 
 

 



          

 










  
 

 



 

   

  





  
 

 
  






 


   

  





 
  

 



REPRESENTAÇÕES EM ACAMPAMENTOS EM 2009 
        
        ACAMPAMENTO ORGANIZAÇÃO DATA 
1º Encontro de Campismo e Caravanismo da C.C.MARINHA 

17 - 19  Abril 
     Marinha Grande       GRANDE 
1º Encontro Ibérico de Autocaravanismo   CLUBE AUTOCA. 

30 Abril - 03 Maio 
     Braga         DO NORTE 
Acampamento da Primavera de 2009 (CCL) CCL 

07 - 10  Maio 
     Parque Campismo Melides       
6º Encontro Nacion.Campismo/13º Acamp.Torres 
Novas C.CAMPISMO 22 - 24 Maio 
     Parque Campismo Alvorão - Torres Novas TORREJANO 
XI Acamapamento Ibério     C.C.S.João Madeira 

28 - 31 Maio 
Parque Campismo Furadouro     Académico Fut.Clube 
9º Encontro de Campista 

 
  C.CAMPISMO 

05 - 07 Junho 
     Estarreja       ESTARREJA 
25º ACAMPAMENTO NACIONAL   FCMP 

10 - 14 Junho 
       Parque Campismo da Lagoa de Sto.André C.C.AMADORA 
5º Acampamento / 10º Aniversário Camping Covas CAMPING 

19 -21 Junho 
     Parque Campismo Covas     COVAS 
1º Encontro Campista 

 
  C.CAMPISMO 

19 -24 Junho 
     Parque Campismo do Entroncamento   ENTRONCAMENTO 

Acampamento Centenário do GICA   CROSSODROMO 
26 - 28 Junho 

    Crossodromo Internacional de Águeda   INTERNACI.ÁGUEDA 

Acampamento Juvenil     CLUBE PORTUGUÊS 
4 - 5 Julho 

     Parque Campismo Lagoa - Lagoa de Albufeira CARAVANISMO 

13º Acampamento do Alto Tâmega   CLUBE CAMP.CARAV. 
4 - 6 Setembro 

       Parque Campismo Quinta do Rebentão - Chaves DE CHAVES 
48º Acampamento Comemorativo do 61ºAniversário CCCA 

11 - 13 Setembro 
      Parque Campismo Parque Verde - Fernão Ferro   
6º Acampamento de Outono  

 
  C.CAMPISMO 

3 - 5 Outubro 
     Parque Campismo do Furadouro   S.JOÃO MADEIRA 

30º Acampamento de S.Martinho   C.CAMP.CARAV. 
6 - 8 Novembro 

       Parque Campismo de Santa Cruz   TORRES VEDRAS 
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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

geral@graficasobreirense.com
Telefone:  261 812 044

Fax:  261 854 302
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Baile da Pinha
Perdido no tempo mas não na nossa memória, o Baile da Pinha, também 

conhecido por Baile da Pinhata, vem de épocas antigas em que os rapazes vestiam 
calças azuis, camisa branca, sapatos pretos e gravatas azuis e as raparigas saias 
vermelhas, camisa branca, sapatos pretos e laços vermelhos.

Enquanto tocava a contra-dança, todos os pares batiam os pés. Depois 
fazia-se uma roda para sortear o Rei e a Rainha, em que as raparigas puxavam 
fitas pendentes de uma pinha presa ao tecto. Quando uma das fitas accionava 
o mecanismo de abertura da pinha, a mesma abria-se e libertava uma pomba. 
Estavam assim encontrados o Rei e a Rainha.

A tradição já não é o que era mas o Clube Campismo Estrela orgulha-se 
de tentar manter algumas tradições e por isso no passado dia 20 de Fevereiro, os 
amantes do pé-de-dança tiveram oportunidade de participar em mais um Baile da 
Pinha.

A Pinha com as fitas foi presa ao tecto mas a pomba “voou”. Foi substituída 
por serpentinas, confetis, rebuçados e, para ajudar à festa, também um pouco de 
farinha.

Mais uma vez os animadores foram o Duo Marina e Nuno e à hora julgada 
conveniente, todos os pares inscritos rodopiaram à volta da Pinha e puxaram cada 
um a sua fita.

Coube a sorte ao par Marina Aguiar e Carlos Lourenço, que com alguma 
ligeireza se desviaram da queda da farinha. Estavam encontrados os novos reis.

Diz a tradição que a coroação deveria ser feita pelo Reis coroados no ano 
anterior, mas uma vez que os mesmos não aceitaram estar presentes e não fizeram 
a entrega atempada das coroas e ceptros, os novos reis acabaram por ser coroados 
pelo Presidente do nosso Estrela e com novas coroas, apressadamente adquiridas 
pela organização do Baile.

Seguiu-se a Valsa dos Reis e o Baile continuou noite dentro, enquanto houve 
“força nas canetas”.

Aos novos Reis aqui ficam votos de um bom reinado e o desejo de que para 
o ano estejam presentes no Baile da Pinha e consequente coroação.

P.S. – O nosso agradecimento à companheira Lina Oliveira que se deslocou 
propositadamente ao Estrela para nos ajudar a “armadilhar” a Pinha.

Cantar as Janeiras
No passado dia 9 de Janeiro de 2010, o Grupo de Jovens Cristãos do Sobreiro Raios de Luz, visitou o 

nosso Parque para nos presentear com os cantares das “Janeiras”.
O animado grupo quis desejar a todos um Feliz Ano Novo, percorrendo as ruas do Parque, entrando 

na Sala de Convívio e na Recepção. Todos os companheiros aderiram e quiseram festejar com os jovens, 
chamando-os para as suas instalações onde lhes apresentaram uma mesa com algumas bebidas e doces para 
degustarem, além de colaborarem ainda com generosas ofertas que reverterão para ajudar a embelezar a igreja 
do Sobreiro com uma nova pintura.

Conceição Fernandes
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Como anunciado no plano de actividades para o ano 
2010, realizou-se a dita “QUEIMADA GALEGA” ou “QUEIMA-
DA DAS BRUXAS” como alguns lhe chamam no passado dia 06 
de Fevereiro. 

Para muitos dos companheiros que estiveram presentes 
foi a primeira vez que viram a feitura de tal coisa e também 
para mim o acto foi novidade, já que inúmeras vezes assisti mas nunca tive o 
prazer de ser o “executante”.

Com as dificuldades inerentes a uma primeira vez, e porque para tudo 
há sempre uma primeira vez, lá consegui “pegar fogo” à mistela.

Abanei, remexi, saltei e a coisa lá foi ardendo, sempre seguida de perto 
pelos companheiros que entretanto já se tinham juntado à volta do pote, uns 
atraídos pelo calor, pela luz e pela curiosidade, outros pelo cheiro que dele 
emanava. Houve até quem afirmasse que se o cheiro já estava a curar as 
gripes, então bebendo deviam ficar imunes a tudo.

Porque a mistela estava quase no ponto e a ansiedade de alguns já era 
muita, segui a praxe e passei à leitura do esconjuro (para a próxima vez vou 
tentar dizer de cor). E passámos então à parte mais importante da queimada: 
a prova bebível, porque de cor, luz e cheiro estava mais que aprovada.

E não houve companheiro/a presente que se negasse. Todos provaram 
e aprovaram, e alguns tal como o outro, não disseram obrigado mas “quero 
mais”.

Chegados ao fundo do pote, é hora da despedida e dos agradecimen-
tos aos companheiros José Santos e Isaura Santos pela oferta do “ingredien-
te” mais importante, sem o que não seria possível esta pequena brincadeira.

Aos que gostaram e quise-
rem repetir em roda de amigos, 
aqui fica a receita e o Esconjuro, 
porque os bons momentos são 
para partilhar.

VIVA O CLUBE ESTRELA!
Dinarte Costa

Queimada Galega

ESCONJURO DA QUEIMADA
SAPOS E BRUXAS, MOUCHOS E CRUJAS,
DEMONHOS, TRASGOS E DIANHOS,
SPIRTOS DAS ENEBOADAS BEIGAS,
CORVOS, PEGAS E MEIGAS,
FEITIÇO DAS MÉZINHEIRAS,
LUME ANDANTE DOS PODRES CANHOTOS FURADOS,
LUZINHA DOS BICHOS ANDANTES,
LUZ DOS MORTOS PENANTES,
MAU OLHADO, NEGRA INVEIJA,
AR DE MORTOS TROVÕES E RAIOS,
UIVAR DE CÃO, PIAR DE MOUCHO,
PECADORA LÍNGUA DE MÁ MULHER
CASADA CUM HOME BELHO.
VADE RETRO SATANÁS,
PRÁS PEDRAS CAGADEIRAS!
LUME DE CADÁVERES ARDENTES!
COM ESTA CULHER LEVANTAREI LABAREDAS DESTE LUME,
QUE SE PARECE CO DO INFERNO.
FUGIRÃO DAQUI AS BRUXAS,
POR RIBA DE SILBAREDOS E POR BAIXO DE CARBALHEDOS,
A CABALO NA SUA BASSOIRA DE GESTA,
PAR SE JUNTAREM NAS AREIAS DA ERICEIRA
PAR SE BANHAREM NAS SUAS ÁGUAS PURAS…
OUBIDE!...OUBIDE!
OS RUGIDOS DAS QUE ESTÃO A ARDER NESTA CALDEIRA.
E CANDO ESTA MISTELA BAIXE PELAS NOSSAS GORJAS,
FICAREMOS LIVRES DOS MALES E DE TODO O EMBRUXAMENTO.
FORÇAS DO AR, TERRA, MAR E LUME, 
A VÓS REQUERO ESTA CHAMADA:
SE É VERDADE QUE TENDES MAIS PODER QUE AS HUMANAS GENTES,
FAZEI QUE OS ESPÍRITOS AUSENTES DOS CAMPISTAS QUE ANDEM FORA, 
PARTICIPEM CONNOSCO DESTA QUEIMADA!

Receita da Queimada
1 Tacho de barro
1 Litro de aguardente/bagaço
20gr Açúcar por cada litro
1 Maçã
1 Laranja
1 Limão
1 Pau de canela
1 Pouco de Paciência pela espera
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ACAMPAMENTO COMEMORATIVO DO
           68º ANIVERSÁRIO DO CLUBE ESTRELA

PROGRAMA
           25 a 27 de Junho de 2010

Parque de Campismo de Escaroupim - FCMP
                       

SEXTA-FEIRA DIA 25                   
10h00 - Abertura da Recepção e inscrição dos Campistas
           - Inscrições para as actividades desportivas
16h00 - Abertura da Quermesse e Vendas de artigos do Clube
 22h00 - Baile                                

SÁBADO DIA 26                     
08h00 - Alvorada         
08h30 - Inscrições para as Actividades Desportivas (Cont.)
09h30 - Abertura Oficial do Acampamento
           - Recepção das Entidades
           - Hastear das Bandeiras
           - Troca de Lembranças        
10h30 - Início das Actividades Desportivas
           - Passeio Pedestre        
14h30 - Início das Actividades Desportivas (Cont.)
 19h00 - Lanche         
20h30 - Exibição de Rancho Folclórico
 21h30 - Fogo de Campo

                               DOMINGO DIA 27                     
08h00 - Alvorada         
09h30 - Finais das Actividades Desportivas
11h00 - Entrega de Prémios das Actividades Desportivas
           - Arrear das bandeiras        
             (Canção do Adeus - Até à Vista)

Actividades Desportivas em campo:
• Slide (actividade radical em cabo de aço de 120 mts)
• Jogo da malha; Bolicha; Tracção da Corda; 
• Dança do Limão; Jogo do Burro; etc.                                                   

COM O APOIO DA
FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL

C
LU

B
E 

CAMPISMO ESTR
E

LA

L I S B O A  -  P O R T U G A L
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O Clube Estrel@ já está na Net..!

O site do Clube Estrela foi inaugurado e apresentado no 
passado dia 02 de Janeiro de 2010 na sala de convívio do 
nosso parque como tinha sido anunciado.

Funcional e simples mas com a informação necessária e 
adequada às necessidades dos nossos sócios e campistas 
em geral, este site oferece uma vasta gama de informação 
a todos os que procuram um Parque de Campismo para 
passar uns dias de lazer ou até simplesmente uma visita 
virtual ao nosso Clube!

É sem dúvida uma mais valia na imagem do Clube 
Campismo Estrela e no movimento associativo campista.

A Direcção agradece a todos os que estiveram presentes 
na sua apresentação e também a quem nos dirigiu palavras 
de parabéns.  

Visite-nos em:

www.clubecampismoestrela.pt

O Último Livro que Li...

O último livro que li foi do Dan Brown 
“O Símbolo Perdido”.

Este romance é mais um triller a que 
este autor nos habituou, desta vez leva-nos 
aos mistérios da “Irmandade Maçónica” e à 
sua sociedade fechada e mítica nos Estados 
Unidos e os seus símbolos ocultos.

Falando do autor Dan Brown não 
podemos deixar de relembrar o seu mais 
polémico romance o best-seller mundial 
“Código Da Vinci” que foi traduzido em 
diversas línguas, sendo o décimo livro mais vendido no mundo com 
mais de 80 milhões de cópias e que foi tema de um filme, dirigido 
por Ron Howard.

Todos os romances deste autor levam-nos a ler capítulo a 
capítulo com entusiasmo, para desvendar toda a história. 

Se gosta de ler romances polémicos, emocionantes com 
investigação leia os livros deste autor como “Anjos e Demónios”, 
“A Conspiração” e “Fortaleza Digital”.

     Ema Borrego

O que se vê!...

Nosso pais que é tão lindo
Pode chamar-se um colosso
Sua missão vem cumprindo
Com vaidade, porque é nosso.

Muitas vistas assombrosas
Para a terra, para o mar
Tem flores das mais mimosas
Duma beleza invulgar

Tem algumas puras, das tais
Que trazem bem à saúde
Vinhos e peixes demais
Tudo em qualquer longitude

E tem parques de campismo
Que são mesmo de uma beleza
Onde se goza o turismo
Como manda a natureza 

Onde se pode acampar
E gozar a liberdade
Que a vida nos queira dar
Para haver felicidade

Felicidade que vem
Também da educação
Mas ás vezes não a tem 
Quem tem apenas estão!

Fica bem este reparo
Que faço por ser verdade
E não é um caso raro
Que se vê em quantidade

Nos parques, ou cá por fora
Há certa gente, também,
Que o asseio ignora
Mas que julga ser alguém

Que pena tais elementos
Não estarem empolgados
Pra cumprir os seus instintos
Em sítios adequados

É então de lamentar
Como ouvimos, certa gente
A dizer: vou acampar!
E por fim é tão demente

Nosso pais que é tão lindo
E nos dá tanta alegria
Tem gente que anda sorrindo 
Vem sorriso de alegria!

Jorge Valente
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Espaço Saúde - Diabetes

Boas Práticas, Prevenção e Segurança nos Parques de Campismo

Com o desenrolar dos tempos houve uma evolução e hoje em dia são poucos os indivíduos que praticam o 
chamado “campismo selvagem”, uma vez que o aparecimento de parques de campismo um pouco por todo o 
país, permitiu às pessoas usufruírem de uma ainda maior comodidade aquando os seus acampamentos, nomea-
damente ao nível de higiene e conforto. 
O Parque de Campismo é uma área, estruturada, apropriada para a prática do campismo. O campista utiliza os 
Parques (públicos, privativos ou rurais,) para colocar a sua tenda, estacionar a sua caravana ou autocaravana, e 
aproveitar as férias e os fins de semana com a família, amigos e outros campistas. 
Em jeito de conclusão o respeito pela natureza, pela calma e pelos outros deve ser um dos princípios a ter sem-
pre em conta pelos campistas, e os principiantes como pecam em experiência devem ter em conta os seguintes 
aspectos: 
- Recusar a prática do campismo fora de parques, desde que não devidamente licenciada e que colida com os 
preceitos legais, nomeadamente, pernoitar em equipamento campista junto a rios, praias, zonas de passeio, 
praças públicas e matas nacionais.
- Conhecer previamente as taxas de utilização do parque, serviços complementares existentes e os seus preços.
- Exigir a apresentação do regulamento do parque.
- Instalar o seu equipamento em espaços que lhe forem distribuídos, de modo a guardar a distância mínima de 2 
metros em relação aos dos outros campistas.
- Não limitar qualquer zona interior ou exterior à área que lhe for destinada para acampar, para além da sua 
instalação.
- Não implantar estruturas fixas ou proceder à pavimentação do solo.
- Não colocar estendais, cabos ou fios acima da superfície do solo e a altura inferior a 2 metros, nem arames a 
qualquer altura.
- Manter o respectivo espaço destinado a acampamento e os equipamentos nele instalados, em bom estado de 
conservação, higiene e limpeza.
- Abster-se de quaisquer actos susceptíveis de incomodar os demais campistas, designadamente de fazer ruído 
e de utilizar aparelhos, receptores de radiofusão durante o período de silêncio que for fixado no regulamento 
interno do parque de campismo.
- Cumprir as regras do regulamento interno do parque de campismo e acatar a autoridade do responsável pelo 
funcionamento do mesmo, abstendo-se de actos, atitudes ou procedimentos, que causem incómodos e prejuí-
zos aos outros utentes.
- Cumprir os preceitos de higiene adoptados no parque de campismo, especialmente os referentes ao destino 
do lixo e das águas sujas, à lavagem e secagem de roupas, à admissão de animais e à prevenção de doenças 
contagiosas.
- Não deixar correr águas provenientes dos esgotos das caravanas ou autocaravanas directamente para o solo.
- Não deixar abertas as torneiras ou concorrer de qualquer modo para a danificação das infra-estruturas ou 
instalações.
- Pautar o seu comportamento pelas regras da boa vizinhança e sã convivência, abstendo-se de actos, atitudes 
ou procedimentos, que causem incómodos e prejuízos aos outros utentes.

Se tem algum destes sintomas consulte o seu médico de família:
• Sede constante e intensa;
• Fome constante e difícil de saciar;
• Fadiga;
• Urina várias vezes ao dia e de noite;
• Tem comichão no corpo;
• Visão turva.
A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue e pela 
incapacidade do organismo em transformar toda a glicose proveniente dos alimentos. À quantidade de glicose 
no sangue chama-se “glicemia”.
                         Ema Borrego
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O Estrela presente em Roma!
A Juventude Estrela estará representada no Acampamento da Juventude em Roma pelo Carlitos Lourenço.

Notícias da Direcção Técnica
- Continuando os trabalhos de manutenção do Parque, foi instalado na central de bombagem um filtro de areia 
para purificação da água da rede do Parque.
- Foram substituídos alguns equipamentos eléctricos da iluminação exterior danificados pelo temporal.
- A fim de proporcionar mais conforto na sala de convívio foi finalmente instalada uma “Salamandra” para aque-
cimento do ambiente. 

Notícias do Sector Cultural, Recreativo e Juventude
Caros Companheiros,
A convite da actual Direcção e após alguma ponderação eu, Dinarte Nunes Costa, Sócio nº 407 aceitei e fui 
nomeado, a partir de 01 de Dezembro de 2009, o novo Director do Sector Cultural, Recreativo e da Juventude.
Já com o plano de actividades programado e organizado para as festas até ao final do ano de 2009, e tendo em 
conta a minha entrada tardia na Direcção, tentei participar ainda nas actividades em curso, e com a ajuda indis-
pensável de alguns companheiros e dos nossos jovens sempre disponíveis e cheios de vontade, tentámos dar um 
ar de festa, que a quadra que se aproximava era propícia a festividades. Para tal e utilizando material que estava 
“abandonado” num canto do palco, decorámos a nossa sala de convívio. Apenas a iluminação foi renovada.
Espero que por esses dias, sempre que entraram na nossa Sala de Convívio se tenham sentido realmente “na-
talícios”.
Conto com o apoio de todos (grandes e pequenos) para dinamizarmos o nosso clube, continuando o bom tra-
balho que esta Direcção tem vindo a realizar, também neste Sector.
VIVA O CLUBE ESTRELA!

Dinarte Costa

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Novo cartão de sócio
Devido à realização do novo cartão de Sócio identificado com fotografia, vêm os Serviços Administrativos do 
Clube Estrela solicitar mais uma vez a todos os Sócios a entrega de uma fotografia tipo passe a cores, actualizada 
e em suporte informático ou papel. A mesma deverá ser entregue ou enviada para os Serviços o mais breve 
possível e antes de 31 de Março 2010.

                                                                                                                       Os Serviços

- Não introduzir pessoas no parque de campismo, nem no seu alojamento, sem autorização do responsável pelo 
seu funcionamento.
- Não acender fogo, excepto quando forem utilizados equipamentos para cozinhar, autorizados para o efeito 
pelo regulamento interno do parque, e cumprir as demais regras de segurança contra riscos de incêndio em 
vigor no mesmo.
- Cumprir a sinalização do parque de campismo e as indicações do responsável pelo seu funcionamento no que 
respeita à circulação e ao estacionamento de veículos e à instalação do equipamento de campismo.
- Não exceder, dentro do parque, a velocidade de 10km/hora.
- Respeitar a interdição de entrada no caso de se encontrar em estado de embriaguez ou ser portador de doença 
contagiosa ou que, de qualquer forma, possa prejudicar a ordem sanitária do parque.
- Não destruir ou molestar árvores, plantas ou outros bens.
- Não transpor ou destruir as vedações existentes no parque.
- Não fazer uso de armas de fogo ou de qualquer espécie.
- Ter os animais presos juntos das instalações de maneira a que não possam afastar-se mais de 2 metros e sempre 
em condições de não incomodarem os outros campistas.
- Passear o animal utilizando trela, responsabilizar-se pela recolha e colocação das fezes no recipiente do lixo e 
apresentar os documentos comprovativos da licença e vacinas quando solicitados.
- Abandonar o parque no fim do período previamente estabelecido para a sua estadia.
- Entregar na recepção, contra recibo, todos os objectos que encontre abandonados.
- Exigir a passagem de documentos de quitação pelos pagamentos efectuados.

(in Manual das Boas Práticas Campistas) 




