
51º acampamento

Mais um ano, mais um Acampamento do 
C.C.C.A.! Esta edição teve lugar na pacata 
região da Marinha Grande, em São Pedro 

de Moel.
Junto à falésia e a um pictoresco farol, ícone da-
quela vila, o parque, extenso, espaçoso e repleto 
de arvoredo acolheu quase três centos de campis-
tas vindos de todos os cantos de Portugal. Com a 
crescente mobilidade das auto-caravanas, estes 
estiveram presentes em maior número, como é “tra-
dição” nos nossos Acampamentos.
Os trabalhos iniciaram-se na Quinta-feira, quando a 
Comissão de Acampamento pôs mãos à obra na 
montagem e organização do material. Entre barra-
quinhas, por uma escaldante tarde, e sacos, pela 
fresca noite marítima, a Comissão deu conta dos 
preparativos para os três dias que se seguiam que, 
com conhecimento de causa e experiência, seriam 
duros e exaustivos.
Com a manhã de Sexta-feira a romper, começa-
vam a chegar os primeiros viajantes, alguns vindos 
directamente de outros Acampamentos para ali 
passarem um fim-de-semana na nossa companhia 
e bem-estar. A distribuição dos variados materiais 
campistas – tendas, caravanas e auto-caravanas – 
estava garantida, dada a área útil do parque, com 
alvéolos balizados por sebes e muito espaço para 
distribuir as tendas. A sombra das árvores, preferida 
por muitos, não chegava para todos pelo que se 
teve de recorrer à imaginação e experiência cli-
mática dos Companheiros para se organizarem e 
se porem confortáveis para o Acampamento, que 
prometia. Entretanto, do lado da organização, as 
viagens acima-e-abaixo mais pareciam a volta a 
Portugal que, munidos com bicicletas, os dirigen-
tes do C.C.C.A. faziam o trajecto para conduzir os 
recém-chegados ao seu local de estacionamento. 
E água? Foi bebê-la até não se poder mais.
A noite de Sexta-feira, como é tradição, é dedi-

cada à cultura 
regional e este 
ano, fomos brin-
dados pela par-
ticipação do 
Rancho folclóri-
co Flor do Cam-
po de Valado 
dos Frades
Sábado: o dia 
derradeiro, ini-
cia-se com a tra-
dicional cortesia 
do C.C.C.A., a 
Alvorada em 
que os campis-
tas são acordados ao som de megafone mas em 
contrapartida é oferecida uma ginjinha, abafado e 
uns bolinhos.

Além de mais campistas que chegavam ao parque 
das suas cansativas viagens estava a Comissão a 
aguardar os nossos Companheiros que partiram do 
Parque da Praia da Saúde rumo ao Acampamento, 
com suas tendas e afins. A hora de chegada era 
importante pois sem eles não se podia realizar a 
inauguração e algumas entidades já estavam pre-
sentes. No entanto, tudo correu pelo melhor e o co-
ordenador do Acampamento, acompanhado pela 
sua equipa e demais colegas da Direcção ali pre-
sentes, proferiu umas palavras introdutórias de boas-
vindas e agradecimento pela participação. Com as 
bandeiras bem no alto, vistosas e dançando ao sa-
bor da fresca brisa, o Acampamento estava oficial-
mente inaugurado. Seguidamente, discursaram o 
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Presidente da F.C.M.P., Companheiro Fernando Ci-
priano, exortando os jovens presentes e aludindo ao 
acto eleitoral que se avizinhava. O Companheiro Luís 
Filipe Ramos discursou seguidamente agradecendo 
igualmente a forte participação. A tradicional troca 
de lembranças foi o segundo momento da inaugu-
ração, onde os clubes representados nos brindaram 
com peças, algumas delas artesanais e de uma be-
leza muito própria e receberam do C.C.C.A. um vis-
toso troféu em vidro com uma imagem gravada do 
Farol do Penedo da Saudade.

A manhã de Sába-
do terminara assim 
em beleza. Sobra-
va agora a tarde 
que se encheu de 
diversão com as 
provas desportivas 
– petanca, ma-
lha e sueca – que 
trouxeram muitos 
sorrisos aos partici-
pantes de todas as 
idades. Quem de-
sejasse tentar a sua 
sorte, a quermesse 
da Cultural estava 

mesmo ali ao lado com as suas coloridas rifas e ape-
tecíveis “prémios”.

A noite começara com a partilha de porco assado 
entre todos, tentando-se repetir a proeza do ano 
passado. Todos ficaram novamente agradados com 
o repasto e o convívio e assim, mais alegres para o 
ponto alto dessa noite: o tradicional Fogo de Campo, 
este ano com um recorde a rondar meia centena de 
caloiros, muitos deles jovens (incrível! Acompanha-

dos da “prata da casa” musical, muitos foram os 
que se propuseram cantar, dançar e até uma pia-
da lançar. Entre picadas de mosquito e a humida-
de da noite, 
nem caloi-
ros nem ve-
teranos ar-
r e d a v a m 
pé. Fora um 
m o m e n t o 
bem pas-
sado e a 
Canção da 
Despedida 
fechara o 
serão.
O Domingo é dia de descanso... aparente. Pela ma-
nhã acabaram-se as provas desportivas por entre o 
quebrar das bilhas mesmo ali ao lado. A destreza e 
mestria de alguns Companheiros era tal que julga-
vam, pelas marotas distracções dos assistentes, que 
a bilha a partir afinal era um galho de uma árvore. 
Foi uma sessão de comédia para encher a barriga e 
alegrar as nossas almas... e em alguns casos, tomar 
um segundo banho.
O fim aproximava-se e a Comissão reunira todos no 
largo para entregar as medalhas e taças aos parti-
cipantes, que foram muitos! Mais uma palavras de 
apreço pelas presenças e, reveladas as estatísticas, 
anunciaram-se 340 participantes em 160 inscrições. 
Com a Canção de Despedida a encerrar definiti-
vamente mais um Acampamento, a Comissão co-
locou mãos ao trabalho para arrumar a trouxa e 
vogar à Costaw

Foi assim este ano em São Pedro de Moel... 
E é só até à vista, irmãos!


