
50º acampamento18

rem disfrutar um fim-de-semana diferente. Bem cedo 
se retomou a tradição da alvorada com tachos, pa-
nelas, conchas e cornetas. A Comissão rumou pelo 
parque fazendo o “serviço de despertar” a todos os 
Companheiros e, este ano, com um pequeno mimi-
nho: um copo de abafado e bolinhos.

No ponto alto do Acampamento tudo tinha de fun-
cionar nos trinques para não surgirem bocas da re-
acção passíveis de manchar (e até mesmo arruinar) 
a coesa organização que está montada. As bocas 
até surgiram, regurgitadas pelas habituais pessoas, 
mas nada tinham a ver com a NOSSA organização. 
Sentimos muito a incompreensão dos Companheiros 
– alguns deles bem veteranos! 

O hastear das bandeiras ao som da “Marcha dos 
Companheiros” inaugurou o Acampamento e o mo-
mento de discursos, iniciado pelo Companheiro Luís 
Filipe Ramos que saudou a presença da FCMP, dos 
Clubes, dos sócios e dos dirigentes do C.C.C.A. ,dan-
do as boas-vindas a todas regozijou o 50.º Acampa-
mento num lugar aprazível como o Parque de Cas-
telo de Bode. Pediu que este encontro fosse motivo 
para a pacificação e união de todos, em torno do 
progresso e desenvolvimento do Movimento Campis-
ta. Convidou finalmente todos a participar no Acam-
pamento com alegria e convívio para que assim con-
tribuíssem para o sucesso deste “grandioso evento”. 
Homenageou finalmente os que nos deixaram com 
um minuto de palmas.

O nosso Clube é verdadeiramente um gran-
de Clube! Muito poucos se poderão or-
gulhar de ter 63 anos de História, 41 dos 

quais com um parque de campismo próprio, 32 
de utilidade pública, organizador de um dos me-
lhores acampamentos da História do Movimento 
Associativo (Idanha-a-Nova, 1998). É de louvar o 
progresso do C.C.C.A. como um dos pilares do 
Campismo nacional, este ano comemorando o 
seu 50.º Acampamento junto da Barragem de 
Castelo do Bode, no concelho de Tomar.

A azáfama iniciou-se no dia 8, aquando da che-
gada do material. O mote, este ano, seria o de 
“não haver representações directivas indepen-
dentes, mas sim uma equipa una a trabalhar para 
um Clube uno”. O local, de lindíssima paisagem e 
soberba pacatez, ajudava a amenizar o corrupio 
criado pela Comissão de Acampamento que ia 
preparando tudo para os três dias seguintes. Fora 
em cheio a jornada. À noite, música ambiente no 
campo, chá e bolinhos para rematar.

SÁBADO – 10 de Setembro

Chegado o dia mais “problemático”, no Sábado, 
esperavam-se os autocaravanistas, vindos de to-
dos os cantos do país – os que viriam de facto 
encher o parque – e os nossos Companheiros do 
Clube, transportados num autocarro para pode-
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Interviu seguidamente o coordenador do Acam-
pamento, Companheiro João Terras. Enalteceu 
a equipa e os colaboradores pela organização 
deste evento, um momento especial. Desejando 
que tudo fosse do agrado de todos, frisou a dis-
ponibilidade da Comissão na resolução de algum 
problema. Desejou finalmente a todos um óptimo 
Acampamento e felicidade para os presentes, 
despedindo-se seguidamente.

O Companheiro Fernando Cipriano, justificou o 
seu “grande prazer” de ali estar com duas razões: 
ser um acampamento do C.C.C.A. e por ser um 
acampamento desportivo, aquilo que todos de-
veriam fomentar. Pela continuidade histórica dos 
acampamentos, tirou o seu chapéu à organiza-
ção e à direcção do C.C.C.A. e por terem trazido 
os Companheiros que desejam participar. 

Agradeceu do fundo do coração o discurso do 
nosso Presidente e, lembrando Manuel Ourique, 
João Araújo e Fernando Soeiro – homem de re-
nome no seio do nosso Clube e presente no nosso 
Acampamento. 
Confessou ainda aos presentes que, se existia Clu-
be fonte de gestação, nascença e de feitura de 
dirigentes, esse Clube seria o Almada, cuja prova 
era este grande Acampamento.

Chamada a representante da Junta de Freguesia 
de Martinchel, D.ª Teresinha que se sentiu muito 
grata pelo convite feito pelo Clube. Sentiu-se orgu-
lhosa pela juventude e pediu para que “estas coi-
sas belas” não acabassem. 
Satisfeita por comparecer num momento com mui-
ta alegria, despediu-se pedindo a continuidade 
deste eventos.

O Companheiro Rui Viana discursou em último lu-
gar, frisando o facto da juventude se ausentar 
progressivamente dos acampamentos. E frisou tal, 
com alguma preocupação, pois é a juventude a 
continuidade do Movimento Associativo e não é 
só o Rally Internacional o promotor da juventude 
campista. 
Salientou ainda o “inegável valor educativo da 
actividade campista”, que proporciona a todos 
“vivências, experiências e respeito pelos espaços 
acampáveis e pela Natureza” e “actividades co-
lectivas e convívio especial que contribuem para 
a aquisição e consolidação de competências e 
comportamentos individuais muito interessantes”. 
Relembrou que se devia vincar bem a dimensão 
do campismo junto das autarquias, e que não se 
devia praticar o “campismo de hotel”. 
Desejando a todos um fim-de-semana inesquecível, 
despediu-se dos presentes pedindo o seu regresso 
à nossa companhia.
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Na entrega de lembranças aos presentes fez-se uma 
especial dedicatória ao nosso Companheiro João Pe-
dro pelos seus anos de dedicação ao Clube e pelo 
seu incansável contributo como representante do 
C.C.C.A. em grande parte dos acampamentos reali-
zados pelos outros clubes, com muitos quilómetros no 
seu diário.

Com isto o Acampamento estava oficialmente aber-
to. A todos os presentes, restava agora inaugurar a 
piscina, tão esperada ao fim de alguns anos de pro-
jecto.
As primeiras horas da tarde foram divididas em três 
grupos de actividades: desporto colectivo, excursão 
e hidroginástica. Na primeira, as tradicionais activida-
des dos acampamentos com chinquilho, petanca e 
hóquei de vassouras feminino. 
Debaixo de poucas nuvens, o tempo ameno convi-
dou à participação, muito fogaz e animada, especial-
mente entre as senhoras que se entretiam a “varrer” o 
campo, a bola e as pernas umas das outras. 

Na vertente excursionista, o autocarro transportou cer-
ca de sessenta Companheiros para o centro histórico 
de Tomar onde podiam explorar esta linda cidade e 
apreciar marcos históricos da nossa Nação. Houve 
até festival de estátuas vivas nesse dia, que segundo 
comentários, foi de excelente qualidade. 

A estrear neste acampamento, a hidroginástica. A 
piscina encheu-se de “atletas” que pretendiam juntar 
o exercício físico com o fresco da água. Os que lá es-
tiveram adoraram!

Para terminar o dia, houve um grande comerete, ofer-
tado pela Comissão: um porco assado.
Formada uma fila ordeira, as pessoas iam recebendo 
os utensílios e a deliciosa carne, com um papo seco e 
vinho a acompanhar. 
Todos saíram agradados, inclusive a Comissão, os últi-
mos a apreciar desta verdadeira ambrósia. 

Seguiu-se assim para o segundo ponto alto: o 
Fogo de Campo, repleto de pessoal. Os músicos 
aprontavam-se para as horas seguintes, pois em 
grande parte haveria acompanhamento musi-
cal. Mas antes, o baptismo cerimonial dos caloi-
ros, este ano foram quase uma dúzia! Depois lá 
foram chegando os participantes um a um, uns 
poetas, outros com larachas, outros com dotes 
de canto e as meninas da ginástica, a dar os seus 
dotes de dança. Findou-se o dia com a “Canção 
da despedida”.

DOMINGO – 11 de Setembro

O último dia da jornada, o derradeiro dia do 
“descanso”. O tradicional quebra-bilhas finaliza-
va as provas desportivas e alegrava cerca de 
duas dezenas de Companheiros que tentavam 
“ludibriar” o homem ou a mulher que, com o pau 
na mão – passe-se a expressão – se preparava ou 
para um banho de água ou de farinha. Foi muito 
engraçado e até houve quem quisesse partir um 
cão de louça que por ali passeava, mas lá se sa-
fou, o sortudo.

Seguiu-se a entrega dos prémios das provas des-
portivas e dos troféus para os habituais partici-
pantes mais jovens e mais idosos. 
As estatísticas foram satisfatórias, apesar de se 
esperar mais participantes dada a especialidade 
do evento. Foi um verdadeiro êxito! Com a casa 
finalmente arrumada basta dizer:
Até à vista, irmãos! t

mais fotos :    www.ccca.pt


