
 
 

 

 

 

 

Companheiros, 
 

Todos os dias, as notícias nos alarmam e 
preocupam sobre esta vírus por COVID-19.  

É um inimigo invisível, matreiro e cobarde que 
não escolhe idades, mas ataca, cobardemente 

e de preferência, os nossos pais e avós! 

Mas vamos vencer! 

É uma luta, de isolamento e sacrifício que nos 
pode desmotivar com lembranças e lágrimas 

movidos pelas saudades de todos aqueles que 
nos são tão queridos. 

Mas vamos vencer! 

Hoje, os nossos governantes decretaram mais 

15 dias de estado de emergência, que findará 
no dia 17 de Abril e, nesse dia faz um mês que 

grande número de Associados e 
Companheiros ficaram privados de fazer 

campismo, conviver, de serem mais felizes… 

Dizem que o tempo passa depressa, mas está 
a custar e muito! 

Mas vamos vencer! 

Não é previsível saber o que está reservado a 
todos nós depois do dia 17 de Abril, pelo que 

podemos questionar: vamos ter mais ciclos de 

estado de emergência? Vamos poder 
trabalhar em pleno? Os parques de campismo 

vão poder abrir de imediato? 

 

 

 

Ninguém sabe, mas devemos diminuir o 

tempo dos estados de emergência, cumprindo 

civicamente o que nos é imposto, ficar em 
casa, que todos sabemos que cada vez se 

torna mais difícil! 

Mas vamos vencer! 

A gestão do Clube de Campismo do Porto, 

tem tido um percurso com algumas 

montanhas íngreme, mas é tão bom quando 
se coloca a bandeira do C. C. P. no topo 

dessas montanhas… as energias renascem, os 
ânimos e forças redobram-se! 

Mas vamos vencer! 

Estão recordados do dia 13 de Janeiro de 

2013, quando mais de uma centena de 
pinheiros foram arrancados do solo 

provocando a destruição do nosso Parque de 
Campismo de Esmoriz? Alguns não se 

recordam, outros sim… Mas vencemos! 

Tudo faremos, para minimizar as perdas de 

salários dos Funcionários do Clube de 
Campismo do Porto. 

Deixo aqui uma frase dedicada a todos os 
nossos Companheiros, que estão ansiosos, 

saudosos e tristes: 

NÃO ESTÁ FÁCIL, 

MAS TODOS JUNTOS VENCEREMOS! 

 
O Presidente da Direcção do C.C.P. 

Carlos Américo C. Leite Rolo 
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