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Nada, na vida, é ou deve 

permanecer estático! 

 

A constante e imparável rotatividade do 
tempo exige transformações contínuas, 
atentas e muito cuidadas. 

Permutas de objetivos e aspirações 
acompanham-nos, dia a dia, ao longo de toda 
a nossa fugaz passagem pela Terra. Crescer e 
saber adaptar-se às mudanças faz parte de um 
processo evolutivo do Ser Humano. 

No passado dia 07/04/2015 as Eleições 
para os Órgãos Sociais relativos ao Quadriénio 
2015/2019 resultaram numa mudança do 
Quadro Diretivo do nosso Clube. 

Aos novos elementos eleitos, os votos 
sinceros de um excelente trabalho em prol do 
Clube de Campismo do Porto. 

Aos associados, o agradecimento pelo 
interesse demonstrado através da massiva 
participação no Ato Eleitoral. 

Deparou-se esta Direção com graves 
problemas sócio económicos que não 
permitem, como sempre foi sua intenção, dar 
uma continuidade regular ao envio da nossa 
Revista ACAMPAR pelos meios a que todos 
nos habituamos. 

Para que os associados se possam 
sentir mais próximos e informados sobre o que 
vai ocorrendo no nosso Clube foi decidido que, 
temporariamente as notícias sejam fornecidas 
através do nosso “SITE”. www.ccporto.pt 

Tão depressa quanto nos for possível 
regressaremos nos moldes habituais: a 
Revista em papel. 

Temos a consciência de que este novo 
processo de aproximação não chegará a todos 
os Associados por não possuírem 
computadores ou não os dominarem na sua 
especificidade mas é, seguramente, o meio 
mais eficaz e leal para estarmos e vos 
sentirmos presentes e informados. 

Desejamos, tanto quanto os 
Companheiros, regressar aos velhos hábitos, 
assim tenhamos essa capacidade económica. 

Estamos convictos que todos saberão 
compreender este acidente de percurso na 
vida do nosso Clube e que, de mãos dadas, 
rapidamente consigamos superar estas 
dificuldades. 

Voltaremos, sempre que possível, ao 
vosso convívio. Move-nos o espírito de 
trabalho, dedicação e muito empenho em 
informar o mais possível. 

No futuro tentaremos manter abertas e 
disponíveis as rubricas habituais. Como é 
corrente, todos os artigos enviados pelos 
intervenientes serão da sua inteira 
responsabilidade não vinculando, portanto, a 
Direção do “ACAMPAR” 

Em nome da Equipa Redatorial a nossa 
Saudação Campista e um obrigado a todos! 

 

Aníbal Silva 
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TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

 
 

No dia 16 de Abril passado teve lugar, no Salão Nobre da Sede Social do nosso Clube, a 
cerimónia de investidura do novo Elenco dos Órgãos Sociais. 

 

Foi, com forte moldura humana, que os elementos ora eleitos foram empossados. 

 

Com a pompa e circunstância de que tal ato se reveste os novos Elementos, selaram o seu 
compromisso perante os Associados presentes assinando a Ata correspondente a esta 
Sessão Solene 

Após uma breve dissertação a cargo do Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral eleita, 
por impossibilidade da presença da nova Presidente da mesma seguiram-se, como oradores, 
a recém-eleita Presidente do Clube. 

 

Das suas palavras extrai-se a intenção de um trabalho sério, consciencioso, permanente e 
numa completa conjugação de esforços como equipa coesa e determinada na resolução de 
todos os problemas. 

 

Usou ainda da palavra o Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante que agradeceu 
o trabalho realizado pela anterior Direção e augurou os melhores êxitos e sucesso ao novo 
Elenco Diretivo. 

 

Seguiu-se um simpático Porto de Honra aberto a todos os presentes. 

 

Foi, sem dúvida, um momento marcante no historial do nosso Clube e onde, uma vez mais, 
foi rei e senhor o salutar convívio entre todos os que quiseram partilhar esta solenidade. 

 

Aníbal Silva 
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68º Aniversário 
Um aniversário é sempre motivador 

para festejar a caminhada pela Vida após a 
passagem de mais um ano. 

O nosso Clube não é alheio a esse 
princípio e, através da numerosa moldura 
humana e dos convidados oficiais, comemorou 
mais um ano ao serviço dos seus Associados, 
visitantes e utentes. 

O dia amanheceu particularmente 
bonito e quente como a associar-se aos 
festejos programados. 

Seria exaustivo descrever, em 
pormenor, todas as fases dessa 
comemoração, tanto mais que foram seguidos 
os parâmetros habituais, com pequenas 
oscilações programáticas. 

De realçar apenas o momento com que 
se iniciou esta Sessão Solene. Parabéns às 
jovens campistas que entoaram, 
brilhantemente, o Hino do nosso Clube, dando-
lhe um toque de subtil beleza. 

Do programa festivo constava, como já 
vem sendo habitual, a entrega de medalhas 
comemorativas dos 25 e 50 anos de filiação. 

O momento particularmente sentido 
pelo alto teor emocional consistiu na entrega, 
a título póstumo, das tendas de ouro e prata 
aos nossos Companheiros Carlos Alberto 
Azevedo e “Zéquita”, respetivamente. 

A encerrar esta Sessão houve lugar um 
excelente almoço volante. 

Não pode nem deve este espaço de 
noticias deixar de transcrever na íntegra, o 
discurso proferido pela Presidente da Direção 
Laura Castro, que passamos a transcrever: 

 

“Exmos. Senhores, 

Presidente da Câmara Municipal de Ovar, da Junta 

de Freguesia de Esmoriz, Comandante dos 

Bombeiros Voluntários e da Guarda Nacional 

Republicana de Esmoriz. 

 

Representante da Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal, representantes dos 

Clubes congéneres, restantes elementos dos órgãos 

sociais do nosso Clube, companheiros e 

companheiras. 

 

Começaria por agradecer a vossa presença 

associando-se, assim às comemorações do 68º 

aniversário do nosso Clube. 

 

A nossa vida é sempre preenchida por sonhos e 

objetivos que almejamos alcançar no mais curto 

espaço de tempo possível. Esta direção não foge a 

essa regra e a nossa preocupação é atingir esse 

patamar de realização plena. O horizonte de 

concretização não sendo longínquo, também não 

está tão próximo quanto o desejável, não por falta 

de vontade e empenho, mas pelas condicionantes 

com que nos deparamos. 

 

O Clube respira vida, mas as dificuldades sócio 

económicas não nos permitem sentir o alívio com 

que sonhamos. 

 

Temos projetos que poderiam ser concretizáveis, 

quase no imediato, não fora esse especial obstáculo. 

 

Obras de manutenção e novos investimentos sempre 

preencheram o nosso imaginário, numa perspetiva 

de melhorar a condição e o bem-estar de todas e 

todos os companheiros. 

Vamos consegui-lo, seguramente, mas com muita 

paciência, empenho, dedicação e muito trabalho, 

assim o futuro e a saúde económica nos queiram 
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presentear, não como um sonho, mas como 

realidade palpável. 

 

Temos dado prioridade à segurança, mas ainda há 

dificuldades a colmatar. Nunca desistiremos dos 

nossos objetivos contando, obviamente, com a 

cooperação e a compreensão de todos os utentes. 

Juntos ultrapassaremos todos os obstáculos 

tentando olvidar o decorrer indomável e inflexível 

do tempo. Sejamos tolerantes e compreensivos. De 

mãos dadas, a meta tornar-se-á mais próxima e 

concretizável. Temos muita esperança e confiança 

da vossa participação e empenho. Porque a nossa 

vivência, enquanto responsáveis pelos destinos do 

nosso Clube, ainda é muito jovem não podemos nem 

desejamos criar expectativas acima da realidade. 

 

Sentimo-nos conscientemente atentos e 

empenhados na resolução de todos os problemas 

que, naturalmente, nos irão surgindo, estabelecendo 

as prioridades que entendemos serem mais 

prementes. 

 

Dizem velhos textos “não é possível agradar a 

gregos e a troianos”. Velhos textos que nunca 

envelheceram e que se mantêm cada vez mais 

atuais. Nunca e ninguém conseguiu agradar a todos. 

 

O ressurgimento de várias catividades que foram 

esquecidas e desaproveitadas ao longo dos tempos, 

enchem-nos de satisfação. No sector desportivo, 

notou-se um crescendo interesse e participação. 

Decididamente, juntou jovens de todas as idades. É 

na juventude que sempre apostamos. Parabéns ao 

pelouro e aos colaboradores que, quanto a nós tem 

superado as nossas melhores expectativas. 

Quanto ao pelouro da cultura, tem tido, igualmente, 

um papel preponderante na difícil tarefa de união, 

convívio e bem-estar entre todos os utentes. A 

diversidade de espetáculos e representações é, do 

mesmo modo, digno do nosso apreço. 

 

Sendo muito menos visível pela catividade 

desenvolvida, não posso, de forma alguma, deixar 

de elogiar o esforço, trabalho e competência dos 

pelouros de parques e abrigos, financeira/tesouraria 

e administrativa/contabilidade. 

 

É nosso desejo aumentar as parcerias, amizade e 

colaboração com os demais clubes, numa perspetiva 

de defesa do ambiente e do respeito pela natureza. 

Continuamos, igualmente, a contar com todos nesse 

objetivo comum. 

 

Mantemo-nos empenhados em estreitar os laços de 

cooperação com a Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal, e bem assim com a 

Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de 

Esmoriz, os Bombeiros Voluntários e GNR desta 

cidade. 

 

Quero agradecer em nome do Clube de Campismo 

do Porto, a vossa presença nesta sessão 

comemorativa do 68º aniversário do nosso Clube. 

Serão sempre bem-vindos, como aliás, tem sido 

nosso apanágio e sentida vontade. 

Às Companheiras e Companheiros presentes, as 

mais sinceras e cordiais Saudações Campistas. 

 

A todos, o meu muito obrigada e um resto de dia 

pleno de alegria e salutar convívio!” 

 

Laura Castro 
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CULTURA E RECREIO 

Retrospetiva 
 

Tudo começou no principio deste ano 
quando aceitei o lugar que hoje ocupo na direção 
do CCP. Aceitei convicto que era um desafio grande 
porque ia passar pois não é fácil fazer eventos nos 
Parques, todas ou quase todas as semanas.  

O Parque de Esmoriz como é obvio foi o 
mais bafejado, por variadíssimas razões, que me 
dispenso aqui de as enumerar, uma vez que os 
companheiros que frequentam os mesmos sabem 
do que falo. 

 

Amarante 

Não fizemos muito, apenas fizemos o que 
estava ao nosso alcance, mesmo assim levamos a 
efeito a festa da sardinha, a festa do porco, folclore 
musica ao vivo S. Martinho, e vários Karaokes 
(estes oferecidos pela concessionária do Parque). 

 

 

 

 

Esmoriz 

Tentamos levar um pouco de tudo, desde o 
Circo que segundo me parece foi a primeira vez, 
(embora este tivesse alturas que saturava os 
presentes pelos muitos sorteios que faziam) que se 
fez no nosso parque, as crianças como não podia 
de deixar de ser, não foram esquecidas, tiveram o 
seu dia, além do dia mundial da criança fizemos o 
já habitual Acampamento Infantil, que embora 
estivesse marcado para Amarante o realizamos em 
Esmoriz por questões logísticas, os artesãos lá 
estiveram com as suas bancas montadas durante 
dois dias. Aulas de “zumba e ginástica estiveram 
presentes todas as semanas, o Folclore, o teatro, a 
música ao vivo com o Ricardo Rafael o Fado 
tradicional, o Fado de Coimbra, Tuna académica de 
Enfermeiros de Coimbra, a noite de S. João bem 
como o já tradicional baile de aniversário e a grande 
novidade que julgo foi do agrado de todos a Banda 
Cubana “Union Salsera” que os companheiros 
quase obrigaram o pelouro da cultura a leva-los 
outra vez a atuar (o que fizemos). 

Realizamos ainda a festa do porco, e o 
tradicional S. Martinho, que até teve direito a um 
louvor enviado à Direção, (os empregados do CCP 
foram inexcedíveis na sua colaboração) pela 
organização e pelo serviço prestado aos Sócios e 
Utentes. 

Não queremos ser melhores dos que os 
outros, procuramos ser diferentes. 

Tudo isto amigos companheiros dá muito 
trabalho, não só ao responsável, mas também aos 
seus conselheiros e aos colegas de direção que 
marcaram presença sempre que era preciso. 

Espero que a próxima época seja igual ou 
melhor, já estamos a trabalhar para isso, e como 
sempre contamos com todos. 

O meu muito obrigado. 

José Azevedo 
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MEXE-TE 

“Pela tua Saúde”. 
 

Retrospectiva Desportiva 

 

O Parque de Esmoriz foi palco de um excelente e bem programado Calendário Desportivo. 

 

Os vários torneios disputaram-se entre os meses de Julho e Agosto. 

 

De salientar a capacidade organizativa que cativou a inscrição e participação de um elevado número 
de Companheiras e Companheiros. 

 

Este salutar convívio desportivo teve como pontapé de saída um magnífico Jogo de Futebol Salão 
“Velhas Guardas”. 

 

Não me recorda de ter visto as bancadas do recinto desportivo tão ricamente preenchidas como a de 
todo o período em que decorreram os jogos das várias modalidades. 

 

O calendário absorveu vários tipos de desporto com todos os escalões etários e sexos, em sã 
competição. Houve de tudo: Futsal, Voleibol, Futvolei, Ténis, Basquetebol, Malha, Sueca e Atletismo. 

 

Parabéns a todos os elementos organizativos e colaboradores! 

 

Ficamos a aguardar, com muita expetativa, que o próximo ano nos presenteie com a sua repetição 
e, quiçá, melhoria. 

 

Um bem-haja a todas e todos os participantes e assistentes que igualmente contribuíram para este 
êxito. 

 

Aníbal Silva 


