
16 53º acampamento

Integrado nas Comemorações do 66º Aniversário do Clube de Campismo do Concelho de Almada, o 53º Acampamento do CCCA, 
decorreu no Parque de Campismo Municipal de Peniche, nos dias 5, 6 e 7 de Setembro.
Para quem, pela primeira vez, chega a este Parque, o que sobressai é a qualidade do ar que aqui se respira, com o cheiro da maresia 
em quantidade q.b. para nos indicar que estamos a escassos metros da praia e das ondas, aqui muito procuradas pelos adeptos do 
surf nacional e internacional.
O Parque de Peniche é amplo, com óptimos espaços acampáveis e com instalações de apoio muito bem concebidas e sempre im-
pecáveis. Conta com um belo parque aquático numa área adjacente, assim como uma danceteria bem junto da entrada para o Par-
que.
No entanto, a falta de vegetação, as árvores que nos poderiam proporcionar aquela sombra que por vezes apetece, aqui não há, por 
motivos do micro clima existente na zona de Peniche, o que por vezes, leva a que um belo dia de sol não consiga despertar da neblina 
matinal que se prolonga numa janela temporal maior que a desejável.
Foi neste cenário que se desenrolou o nosso 53º Acampamento do qual trazemos óptimas recordações de alegres, e divertidos momen-
tos aqui vividos ao longo destes três dias, graças às excelentes condições oferecidas pela administração deste empreendimento e à 
excepcional organização dos nossos dirigentes, 

Eeste importante evento 
teve lugar no fim-de-sema-
na de 05 a 07 de Setembro 

mobilizando grande parte dos 
Directores, que durante alguns 
dias se dedicaram a organizar 
e tratar de toda a logística ne-
cessária para proporcionar as 
melhores condições a todos 
quantos se deslocaram a Peni-
che para participarem no nosso 
Acampamento e para que este 
continue a ser uma referência 
do Campismo Nacional.
Registamos, uma vez mais, a 
presença de muitos jovens do 
CCCA, o que nos dá um claro 
sinal que a mística campista 
está a ser transmitida às novas 
gerações que lhe darão a de-
sejável continuidade.
Desde as primeiras horas de 6ª 
feira, os campistas que iam che-
gando eram recebidos e direc-
cionados para a zona definida 
para instalação do seu mate-
rial de campismo, onde foram 
alegre e descontraidamente 
montando as suas tendas, ca-
ravanas e autocaravanas, ten-
do sempre por perto uma mão 
pronta a ajudar como é apa-
nágio entre campistas. 
A noite chegou e com ela o pri-
meiro autocarro, que trouxe até 
ao local os companheiros oriun-
dos do Parque da Saúde e que 
foram recebidos, à entrada do 
Parque de Peniche, por alguns 
companheiros e por elementos 
da direcção que lhes deram as 
boas vindas, promoveram as 
respectivas inscrições na recep-
ção e providenciaram o trans-
porte de bagagens e materiais 

para o local de acampamen-
to.
Pelas 22,00 horas, na Dancete-
ria, ali mesmo ao lado do Par-
que de Peniche, dava-se início 
a uma divertida e alegre noite 
de música, dança e sobretudo 
de convívio entre todos.

Com entrada livre para um am-
plo espaço, bastante acolhedor 
e agradável, tínhamos elemen-
tos da Direcção da Juventude a 
receber os companheiros que, 
logo ali, eram brindados com 
pinturas faciais, com tintas fluo-
rescentes, e também lhes apli-
cavam umas coloridas pulseiras 
e gargantilhas que com a sua 
própria iluminação iriam produ-
zir bonitos efeitos ao longo da 
noite, com a incidência da luz 
negra na pista de dança. 
Por volta da meia-noite foi ser-
vido o habitual chá, acompa-
nhado de uns bolinhos, o que 
sempre ajuda a retemperar 
energias para continuar a festa 
até às duas da manhã.

Com o nascer do sol, no dia se-
guinte, eis a Alvorada. 

Promovida por alguns dirigen-
tes, que de megafone em pu-
nho, iam percorrendo o espaço 
do nosso acampamento ofe-
recendo um sorridente “bom 
dia companheiros” juntamente 
com uns bolinhos e o cálice de 
moscatel da praxe.
Cumprindo o programa, por 
volta das dez horas deu-se início 
à Cerimónia de Abertura do 53º 
Acampamento do CCCA, com 
o companheiro Nelson Vilela, 
Vice Presidente da D.A. Cultu-
ral, a dar as Boas Vindas a todos 
os campistas, participantes e 
convidados e com o entoar da 
“Marcha dos Companheiros” 
em simultâneo com o hastear 
das bandeiras das entidades 
presentes neste acampamen-
to e que aqui registamos: Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Peniche; F.C.M.P, representada 
pelo seu Presidente,  Vice Pre-



53º acampamento 17

Integrado nas Comemorações do 66º Aniversário do Clube de Campismo do Concelho de Almada, o 53º Acampamento do CCCA, 
decorreu no Parque de Campismo Municipal de Peniche, nos dias 5, 6 e 7 de Setembro.
Para quem, pela primeira vez, chega a este Parque, o que sobressai é a qualidade do ar que aqui se respira, com o cheiro da maresia 
em quantidade q.b. para nos indicar que estamos a escassos metros da praia e das ondas, aqui muito procuradas pelos adeptos do 
surf nacional e internacional.
O Parque de Peniche é amplo, com óptimos espaços acampáveis e com instalações de apoio muito bem concebidas e sempre im-
pecáveis. Conta com um belo parque aquático numa área adjacente, assim como uma danceteria bem junto da entrada para o Par-
que.
No entanto, a falta de vegetação, as árvores que nos poderiam proporcionar aquela sombra que por vezes apetece, aqui não há, por 
motivos do micro clima existente na zona de Peniche, o que por vezes, leva a que um belo dia de sol não consiga despertar da neblina 
matinal que se prolonga numa janela temporal maior que a desejável.
Foi neste cenário que se desenrolou o nosso 53º Acampamento do qual trazemos óptimas recordações de alegres, e divertidos momen-
tos aqui vividos ao longo destes três dias, graças às excelentes condições oferecidas pela administração deste empreendimento e à 
excepcional organização dos nossos dirigentes, 

sidente para a área de Cam-
pismo e Vice Presidente para 
a área da Juventude; Coorde-
nador do Conselho Regional 
Sul; Coordenador do Conselho 
Regional Centro Norte; bem 
como os representantes do 
C.C. Barreiro; C. C. Lisboa; C. C. 
C. Torres Vedras; C. Campismo 
Torrejano; C. C. C. Coimbra; C. 
C. Amadora; C. C. Bombarral; 
C.C. Entroncamento; C. C. Es-
trela; SFUAP; Men Martins Sport 
Clube; Automóvel Clube Portu-
guês; Galp Energia e Núcleo de 
Cicloturismo de Famões.
A Saudação e o discurso de 
abertura deste 53º Acampa-
mento, coube ao nosso Com-
panheiro e Presidente do Con-
selho Director, Luís Filipe Ramos, 

que se referiu a esta linda cida-
de de Peniche, onde a pesca, 
a agricultura, o turismo e, mais 
recentemente o surf, sobres-
saem como actividades prin-
cipais. Lembrou que o CCCA 
regressa a Peniche, passados 

14 anos da realização do 39º 
Acampamento, com o mesmo 
espírito, criando inspiração na 
natureza, no companheirismo e 
também no Mar, onde a Praia é 
a sua fronteira para Terra, onde 
o Turismo prolifera e onde ine-
vitavelmente outros escolhem 
a descontracção, o convívio, 
o descanso praticando como 
nós, o CAMPISMO desportivo. 
O mar que tanta beleza dá 
a esta cidade, transformou-a 
também num importante cir-
cuito turístico, com influência 
directa no desenvolvimento e 
dinamização da actividade do 
Surf e onde se revê uma interes-
sante actividade desportiva, lú-
dica e turística.
Após Saudar a linda cidade 
de Peniche e a sua popula-
ção, agradeceu à Edilidade e 
ao seu ilustre Presidente, à ad-
ministração do Parque, o bom 
acolhimento, colaboração, 
respeito e deferência com que 
nos receberam e colaboraram 
com todos aqueles, que nos 
acompanham neste Evento de 
grande significado para a Fa-
mília Campista, Saudou igual-
mente as Entidades Oficiais e 
Locais, os Companheiros que 
sempre nos acompanham, os 
Clubes de Campismo presen-
tes, os Sócios e os Jovens do 

CCCA, os Órgãos Sociais e Di-
rigentes do CCCA, a Direcção 
da Federação de Campismo e 
Montanhismo de Portugal, em 
especial o seu Presidente.
Endereçou uma palavra de 
agradecimento a todos os Di-
rigentes e Funcionários que 
colaboraram com o Conselho 
Director, na organização e di-
namização deste Acampa-
mento com a convicção de ser 
do agrado de todos os partici-
pantes.
Em homenagem a todos os que 
nos deixaram desde o último 
Acampamento, pediu um forte 
aplauso em sua memória.
De seguida, foi a vez do Sr. Pre-
sidente da C. M. de Peniche, 
António José Correia intervir 
dando as Boas Vindas a todos 
os presentes, dando expres-
são à Região Oeste, ao local 
do Evento, ao Surf, actividade 
desportiva com grande impac-
te na área de Peniche e que 
tem contribuído sobremaneira 
para o desenvolvimento turísti-
co desta região. Agradeceu a 
escolha deste local para a rea-
lização do nosso Acampamen-
to disponibilizando-o para futu-
ros eventos e lançou o desafio 
de integração em actividades 
Surfistas, nomeadamente a 
“Fórmula Um do Surf” que se irá 
realizar de 12 a 23 de Outubro.
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O Presidente da FCMP, compa-
nheiro João Queiroz, após sau-
dar todas as entidades presen-
tes, referiu-se ao CCCA como 
sendo um dos baluartes da 
Federação, pelo trabalho dos 
seus dirigentes que vem mar-
cando o Movimento Campista 
e Associativo. Exultando a im-
portância dos Clubes no desen-
volvimento da actividade, da 
importância da juventude nos 
acampamentos e sobretudo na 
união de todos na prossecução 
de objectivos comuns. Saudou 
o Conselho Director do CCCA, 
na pessoa do seu Presidente 
Luis Filipe Ramos, por toda a di-
nâmica que tem imprimido ao 
Clube que se tem destacado 
pelo bom trabalho realizado.

O Coordenador do Conselho 
Regional Centro Norte, José Ge-
raldo Santos, aludiu que é sem-
pre um prazer estar nos acam-
pamentos do CCCA, sendo 
estes muito “suis géneris” - a or-
ganização traz todo o trabalho 
de casa bem feito e o seu êxito 
está garantido. Agradeceu à 
organização, endereçando um 
abraço ao Presidente do Con-
selho Director.

O Coordenador do Conselho 
Regional Sul, Mário Perdigão, 
agradeceu o convite e referiu 
ser sempre com grande prazer 
que marca presença nos acam-
pamentos do nosso Clube.

Seguiu-se a chamada dos Clu-
bes representados, com os 
quais foram trocados as lem-
branças do Acampamento, 

sendo a oferta do CCCA uma 
linda peça com alusão ao Surf 
muito praticado por nacionais 
e estrangeiros, nas águas de 
Peniche.
Foi então a vez do Compa-
nheiro Rui Viana, Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, di-
rigir algumas palavras, saudan-
do as Entidades Oficiais, a Fe-
deração, os Clubes, os Jovens, 
os Sócios e dirigentes do nosso 
Clube, numa alusão aos valores 
e ética campista que gostaria 
de ver preservados e pratica-
dos por todos.

Por último, João Terras, Vice 
Presidente e Coordenador do 
Acampamento proferiu algu-
mas palavras desejando a to-
dos os companheiros presentes 
uma boa estadia e, em jeito de 
brincadeira, solicitou ao “São 
Pedro” que também fosse ami-
go e companheiro na continu-
ação de bom tempo. 

Seguidamente o Clube ofe-
receu um pequeno Porto de 
Honra às Entidades Oficiais, 
Clubes e demais convidados. 
Seguiu-se o almoço que serviu 
de pretexto para uma saudável 
confraternização entre todos os 
presentes e também para ame-
na troca de ideias sobre o Mo-
vimento Campista Associativo 
e Desportivo.

Pela tarde, por volta das 15 ho-
ras, partiu uma excursão, em 
autocarro de turismo, à bonita 
Vila de Óbidos e suas muralhas, 
para os que desejaram visitar 
aquela localidade, que sendo 
uma vila do distrito de Leiria, 
sub-região do Oeste, região 
Centro, faz parte da Região 
de Turismo do Oeste, com cer-
ca de 3.300 habitantes, e a sua 
afamada ginjinha, é de visita 
quase obrigatória.
Em simultâneo decorreram, as 
habituais Provas Desportivas 
que incluíram os tradicionais jo-

gos da Petanca, Chinquilho e 
Gincana, que em grande ani-
mação, alegria e desportivismo 
os participantes procuraram le-
var de vencida.

Entretanto, com o entardecer e 
com a previsão de chuvas para 
breve, iniciavam-se os prepara-
tivos para o jantar, neste caso 
dois porcos no espeto, prepara-
dos por dois gaúchos vestidos a 
rigor, que foram assando e fa-
tiando para de seguida serem 
servidos em duas linhas de dis-
tribuição, devidamente organi-
zadas, que funcionaram muito 
bem e rapidamente todos esta-
vam satisfeitos com o repasto.
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De seguida, no recinto do Fogo 
de Campo, todos aguardavam 
o início do espectáculo, onde 
não podia faltar a tradicional 
fogueira, por onde passaram 
para o “baptismo“ os que pela 
primeira vez connosco acam-
pavam.

Para abrilhantar a noite que se 
previa chuvosa, foram os “ar-
tistas” desfilando pelo palco, 
junto aos músicos que os acom-
panhavam à viola, à guitarra e 
ao equipamento de som, mais 
uma vez a cargo do compa-
nheiro Samuel Duarte, conse-

guindo levar até ao fim as suas 
actuações sem que a chuva 
estragasse este momento tão 
do agrado dos campistas. 
Apenas na penúltima actuação 
deste Fogo de Campo, a chu-
va fez a sua primeira e ligeira 
aparição da noite e após a exi-
bição do Grupo de Dança Jo-
vens do CCCA, apenas houve 
tempo para todos cantarmos 
a “Canção da Despedida” e 
passarmos à distribuição de ca-
cau quente acompanhado de 
uns bolinhos, para de seguida, 
e entrados na hora do silêncio, 
respeitarmos o descanso dos 
demais utentes deste parque. 
Chegou assim o merecido des-
canso para todos aqueles que 
organizaram, apresentaram, 
montaram, arrumaram e tra-
balharam para o êxito deste 
Acampamento.

O silêncio da noite foi entrecor-
tado por breves e ligeiros agua-
ceiros, até às quatro da ma-
nhã, altura em que certamente 
quase todos os campistas acor-
daram com a bátega de água 
que nos desabou em cima, ig-
lôs, canadianas, caravanas e 
autocaravanas, nada foi pou-
pado aos cerca de 30 minutos 
de chuva intensa, suficiente 
para alagar a zona mais baixa 
e afectar o descanso da quase 
totalidade dos companheiros, 
mas felizmente sem estragos 
de monta, apenas algumas pe-
ças de vestuário e sacos cama 
encharcados e que servirá de 
tema de conversa por uns dias.

Domingo, que começou com o 
céu encoberto e com o Sol ti-
midamente a querer aparecer, 
deu-se início ao Quebra Bilhas, 

Participante no Fogo de Campo
do 53º Acampamento

 do CCCA
 

Zeferino Figueira (CCCA)

 José Chitô (CCCA)

António M. Narciso (CCEntroncamento)

Agostinho Silva Filipe (CCTorrejano) 
Fernando Nelson (CCCA)

José Cardona (CCCA)

 Fernando Godinho (CCBarreiro)

 Carlos Alberto Nunes (N Cicloturismo Famões)

Maria Orlanda Nunes (N Cicloturismo Famões)

 Carlos Alberto Ferreira (CCTorrejano)

 Ilidio Espada (AHBVAlgés)

 Alberto Santos (CCCA)

 Tunasa (Instituto Superior Agronomia de Lisboa)

João Valente (CCL)

 Grupos de Hip-Hop (CCCA)

Grupo de Aerodance (CCCA)

Grupo Dança Jovens do CCCA 

53º Acampamento do CCCA
Estiveram representados 16 Clubes, estando 11 desses Clubes presentes 
com a respectiva Bandeira. Registaram-se 255 pessoas em 137 inscri-
ções, com recurso a 66 tendas, 7 caravanas e 21 autocaravanas.

que decorreu com as habituais 
gargalhadas dos que assistiam. 
Pelas 11 horas iniciou-se a “Ce-
rimónia de Encerramento” com 
a distribuição dos prémios das 
provas desportivas, com locu-
ção do Companheiro Pedro 
Quitério, Vice Presidente da 
D.A. Desportiva, a que se seguiu 
o Companheiro Nelson Vilela, 
Vice Presidente da Cultural na 
apresentação e entrega dos 
prémios habituais ao campista 
mais jovem, mais idoso, bem 
como os prémios do Clube mais 
representado, licença desporti-
va mais jovem e mais antiga, 
seguindo-se o discurso de des-
pedida e agradecimento do 
Companheiro Presidente do 
Conselho Director e o “arrear” 
das Bandeiras ao som da “Can-
ção da Despedida”.
Para terminar e nos metermos 
a caminho de casa, apenas 
faltava desmontar e acondicio-
nar para o transporte, todos os 
equipamentos e bagagem uti-
lizados. Deixamos o Parque de 
Campismo de Peniche, felizes e 
com aquela sensação de que 
valeu a pena todo o esforço, 
empenho e disponibilidade de 
todos para elevar mais alto, o 
nome do CCCA. Para todos, o 
nosso reconhecido obrigado! 
… “É SÓ ATÉ À VISTA IRMÃO”…


