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Desta vez ao contrário do habitual, a excursão saiu 
do Parque na 6ª feira à noite e não fosse um ligeiro 
atraso na chegada, tudo teria corrido na perfeição. 
Ainda assim e chegados a S. Pedro de Moel, tiveram a 
esperá-los os veículos do Clube que transportaram as 
suas bagagens e pertences para os locais de acam-
pamento, onde foram instalados projetores de apoio 
à instalação dos equipamentos.
Após estarem instalados depressa se ambientaram, 
ainda a tempo, de participarem no Karaoke e no 
“Chá com Bolinhos” que preparámos para  todos e 
antes de dormir.
Na manhã de sábado uma equipa de Diretores cui-
dou da “Alvorada” e pacificamente percorreram as 
ruas do Parque e ofereceram as já tradicionais “Bola-
chinhas e o Moscatel”.
Estávamos pois prestes a iniciar o Acampamento, 
aguardando a presença dos Convidados, o que co-
meçou a acontecer pelas 10h e 30 m., com a che-
gada do Sr. Dr. Álvaro Pereira, Presidente da Câma-
ra Municipal de Marinha Grande, do Sr. Dr. Francisco 
Duarte, Presidente da Junta de Freguesia da Marinha 

Grande, do Companheiro João Queiroz, Presidente 
da Federação de Campismo e Montanhismo de Por-
tugal, dos Presidentes dos Clubes de Campismo do 
Porto,  Chaves, Torres Vedras e “Os Nortenhos” e os 
Coordenadores dos Conselhos Regionais da Região 
Sul e Centro Norte.
Estiveram representados cerca de 26 Clubes, estando 
15 desses Clubes presentes com a respetiva Bandeira. 
Registaram-se cerca de 227 pessoas em 105 inscrições.
Deu-se então início à Cerimónia de Abertura do 
Acampamento com o Companheiro Nelson Vilela, 
Vice Presidente da D.A. Cultural, a dar as Boas Vin-
das a todos os campistas, participantes e convidados 
no Acampamento, iniciando-se então o hastear das 
bandeiras, ao som das inúmeras vozes que cantavam 
a “Marcha dos Companheiros”. Chegou o momento 
do olhar atento para os últimos acontecimentos do 
País, que a Organização do Evento não esqueceu, 
convidando os presentes para UM MINUTO DE SILÊN-
CIO em homenagem e num gesto de solidariedade 
para os Soldados da Paz, os nossos Bombeiros faleci-
dos no combate aos incêndios que deflagraram pelo 
nosso País.

A Saudação e o discurso de abertura do Acampa-
mento, coube ao nosso Companheiro e Presidente do 
Conselho Diretor Luís Filipe Ramos, que agradeceu a 
presença das ilustres Entidades Oficiais e Locais, nas 
pessoas dos Srs. Presidentes da Câmara e Junta de 
Freguesias locais, dos companheiros que sempre nos 
acompanham, dos Clubes representados, dos sócios 
do CCCA, dos jovens do CCCA e restantes Clubes, 
dos Órgãos Sociais e Dirigentes do nosso Clube.
Numa breve alusão ao Mar e ao local do Acampa-
mento, onde pode rever-se Inspiração, Fé, Paixão, Paz, 

Integrado nas comemorações do 65º Aniversário do CCCA, realizou-se o 52º Acampamento do nosso 
Clube no Parque de Campismo de S. Pedro de Moel.
O evento teve lugar no fim-de-semana de 06 a 08 de Setembro e mobilizou grande parte dos Diretores, 

que durante alguns dias organizaram todos os preparativos, logística e alojamento para todos aqueles que 
se deslocaram do Norte, Centro e de outros locais e países para participarem no nosso Acampamento.
De referir mais uma vez, a presença de muitos jovens do CCCA e de outros Clubes, constituindo um sinal 
que a mística vai passar e que temos gente jovem a dar continuidade.
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Sossego e Esperança de que melhores dias virão, e que 
a ausência de alguns dos  que sempre nos  acompa-
nham, seja superada pela vontade de lutar, pela am-
bição e sobretudo pela fraternidade e solidariedade 
daqueles que dominam o Mundo.
Após agradecer à Administração do Parque, todo o 
conforto e bom acolhimento que proporcionaram, re-
gistamos toda a dedicação e trabalho daqueles que 
organizaram o evento, onde participaram muitos Dire-
tores e também Funcionários.
O Companheiro Presidente do Conselho Diretor, não 
quis terminar, sem lembrar todos aqueles que nos dei-
xaram desde o último Acampamento. Entre eles, os 
Companheiros Crespo (do Alcobaça) e Peres (da Ma-
rinha Grande), pedindo desculpa em não proferir to-
dos os nomes, mas com especial destaque para um, 
que foi sócio do nosso Clube, seu representante nos 
Acampamentos, “o nosso e vosso Companheiro João 
Pedro Silva” que, durante muitos anos percorreu o País 
de Norte a Sul nos Acampamentos. 
Em homenagem a todos eles, foi pedido que, durante 
um minuto e num forte aplauso, nos fizéssemos ouvir. 

De seguida foi a vez do Sr. Presidente da C. M. da Mari-
nha Grande intervir dando expressão ao local do Even-
to, ao apoio a estas iniciativas, à região e à zona nobre 
do Pinhal do Rei, exultando a visita a S. Pedro de Moel 
e ao concelho de Marinha Grande. O Sr. Presidente da 
J. F. da Marinha Grande corroborou as palavras do seu 
antecessor e agradeceu tão honroso convite. 

Também o Presidente da FCMP, o companheiro João 
Queiroz quis exultar o Movimento Campista e a impor-
tância dos Clubes no desenvolvimento da atividade, 
da importância da juventude nos acampamentos e 
sobretudo na união de todos na prossecução de ob-
jetivos comuns. Iniciou-se então a 
chamada dos Clubes representa-
dos, que em conjunto com alguns 
dos Presidentes foram deixando 
as suas lembranças e recebendo 
o Trofeu do Acampamento, que 
este ano foi um vitral com o farol 
do Penedo da Saudade.

Foi então a vez do nosso Companheiro Rui Viana, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, dirigir algu-
mas palavras, saudando as Entidades Oficiais, a Fe-
deração, os Clubes, os Jovens , os  Sócios e dirigentes 
do nosso Clube, num discurso sentido e reproduzido 
na ìntegra na Pagª nº 27). 
Seguidamente o Clube ofereceu um pequeno Por-
to de Honra às Entidades Oficiais, Clubes e demais 
convidados.

Pela tarde, às 14 horas, iniciaram-se as visitas ao Farol 
do Penedo da Saudade (Cerca de 128 participantes) 
e ao Museu do Vidro (cerca de 65 participantes).
Igualmente as Provas Desportivas constaram de Pe-
tanca, Chinquilho, Sueca, Gincana e Quebra Bilhas, 
concentraram animação, entretenimento, saudável 
competição e prática desportiva. Entretanto, com 
a tarde a cair, uma ligeira brisa fazia sentir-se, mas 
isso não impediu que se iniciassem os preparativos 
para o repasto, o já afamado “Porco Assado” que 
iria contentar e deliciar os presentes.
Chegou a hora do Fogo de Campo, com a tradicio-
nal fogueira, com poucas inscrições, mas com “voz” 
suficiente para abrilhantar a NOITE, um pouco fria, 
em que a dança e a participação das classes de 
Hip Pop e Aerodance do CCCA,  foi o antídoto para 
animar e aquecer os presentes.
No final da noite foi servido o “Cacau Quente” e che-
gou o merecido descanso para todos aqueles que 
organizaram, apresentaram, montaram, arrumaram 
e trabalharam para que este Acampamento fosse 
um êxito.
O Domingo começou com Sol a aquecer o ambien-
te e o recinto, com os vencedores por decidir da 
Sueca, lá se iniciou o Quebra Bilhas. Desta vez a Al-
vorada começou um pouco mais tarde, mas ainda 
assim e pelas 10 horas estava “tudo a postos” para se 
começar o novo dia.
Pelas 11 horas iniciou-se então a “Cerimónia de En-
cerramento” com a distribuição dos prémios das 
provas desportivas, apresentada pelo Companheiro 
Paulo Morais, Vice Presidente da D.A. Desportiva, a 
que se seguiu a intervenção do Companheiro Nel-
son Vilela, Vice Presidente da Cultural na apresen-
tação e entrega dos prémios habituais do campista 
mais jovem, mais idoso e de mais longe, bem como 
os prémios do Clube mais representado, carta de 
campista mais jovem e mais antiga, seguindo-se o 
discurso de despedida e agradecimento do Com-
panheiro Presidente do Conselho Diretor e o “arrear” 
das Bandeiras ao som da “Canção da Despedida”.
Após a desmontagem, arrumação e carregamento 
dos equipamentos e bagagens lá regressámos com 
o espírito do Dever cumprido e o privilégio de ser 
companheiro desta massa adepta do Campismo, 
do Ar livre e da Natureza, que se vai vendo por aí, 
que num gesto simples se despede sempre com ami-
zade e companheirismo… 

“É SÓ ATÉ À VISTA IRMÃO ”…u


