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Companheiros, 
 
Tomei posse no dia 3 de Janeiro de 2019, com 
o compromisso de erguer o nome do Clube de 
Campismo do Porto ao cume mais alto, 
respeitando e fazer respeitar os Estatutos e 
Regulamentos. 
No discurso da tomada de posse disse que 
esta grande instituição, que é o Clube de 
Campismo do Porto, iria ser gerida pelo 
método empresarial, estando presente e não 
ausente, responsabilizando todos; com 
diálogo e com o gabinete aberto. 
Disse também que o Clube deve alugar 
viatura, em renting para acabar com o 
fantasma kilómetros e o custo reduz 
aproximadamente em 50%. 
Disse também que admissão de novos 
Associados só se efectuava com a assinatura 
do Sócio proponente com mais de um ano, 
sendo este corresponsável por qualquer 
ocorrência menos agradável ou desrespeito 
por estatutos e regulamentos. ESTA MEDIDA 
JÁ ENTROU EM VIGOR 
Na campanha eleitoral disse também que não 
concordava com a alteração da facturação à 
regra das pernoitas e que iria envidar todos os 
esforços no sentido de a inverter de imediato 
e reembolsar todos os Associados que foram 
atingidos na sua carteira. No mês da Janeiro a 
facturação será invertida e os Utentes dos 
Parques de Campismo vão ser reembolsados. 
Disse também em campanha eleitoral 
“Parque de Campismo do Penedo da Rainha 
em Amarante ainda não desistimos de ti”. A 
situação em Amarante é difícil e complicada 
em virtude de a Câmara ter denunciado o 
contrato de concessão porquanto têm 
projectos de intervenção de elevada 
envergadura no Parque de Campismo; bem 
como a desocupação do mesmo. A pedido do 

Clube de Campismo do Porto foi prorrogada 
pela segunda vez até 29 de Abril de 2019. Dei 
instruções imediatas aos nossos Serviços que 
por escrito fosse solicitada reunião urgente 
com o Sr. Presidente da Câmara de Amarante 
no sentido de ser esclarecido, para que em 
conjunto com os Utentes possa decidir em 
conformidade. 
No que diz respeito aos nossos trabalhadores, 
procederei em conformidade depois de 
esclarecido pela Autarquia. 
 
Parque de Campismo em Esmoriz 
Tinha consciência que o nosso Parque de 
Campismo em Esmoriz, especialmente 
durante o ano de 2018, esteve quasi que 
abandonado pela Direcção cessante, onde 
tudo era permitido fazer: cozinha com 
estrutura em chapa; caravana transformada 
em contentor metálico; portas de alumínio 
vidradas nos avançados; instalações de pano 
transformadas em residenciais e muito mais, 
uma perfeita anarquia. De imediato dei 
instruções aos Vice-Presidentes dos Terrenos 
Parques e Abrigos assim como à Senhora Vice-
Presidente da área Administrativa, que 
fossem criadas medidas de controlo, 
responsabilidade e de inspecção a todas as 
instalações no sentido de cumprir o 
regulamento interno do Parque de Campismo 
em Esmoriz, já afixado numa das vitrinas. 
Algumas destas medidas já estão em prática! 
 
SECÇÕES 
Dialogar com todos os conhecedores e 
Companheiros no sentido de despertar o que 
está adormecido. Já há alguma actividade, o 
C.C.P., quer mais! 
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Revista Acampar 
No mínimo 2 vezes por ano chegará a todos os 
Associados; saberei escolher bons 
colaboradores e conhecedores. 
Os nossos Serviços já foram abordados no 
sentido da colaboração de alguns 
Companheiros para montar o Museu e outras 
grandes etapas da vida deste tão Grande 
Clube, em meu nome e da grande maioria dos 
associados, MUITO OBRIGADO! 
No dia 7 de Janeiro foi transmitida a situação 
financeira do Clube de Campismo do Porto. 
Este documento pode e deve ser consultado 
na sede do Clube. Com despesas obrigatórias 
no primeiro trimestre cujo valor ultrapassa os 
180.000 Euros e as receitas previstas 
totalizam pouco mais de 130.000 Euros, desde 
logo se avizinham algumas dificuldades, mas 
farei sempre o meu melhor. 
Tive conhecimento pelos Serviços do Clube de 
Campismo do Porto sobre a situação 
financeira entregue pela Direcção cessante de 
duas garantias bancárias no montante de 
44.956,58 Euros, prestadas para que fosse 
atribuído efeito suspensivo aos recursos 
interpostos nas duas acções intentadas pelo 
SinCESAHT. Atendendo à celeridade da sua 
apresentação foi dado de penhor às mesmas 
do capital do Fundo de Património do Clube 
de Campismo do Porto. 
Num dos processos recorridos o acordão 
baixou significativamente o pedido, cujo 
pagamento terá que ser concretizado aos 
trabalhadores; desde já declino toda e 
qualquer responsabilidade em movimentos de 
saída ao Fundo de Património. 
Na próxima reunião de Direcção, constará na 
ordem de trabalhos o processo do registo dos 
estatutos e regulamentos propondo a análise 
em pormenor de todos os factos. Justificando-
se a necessidade de uma auditoria 
comunicarei ao Sr. Presidente da Mesa de 
Assembleia Geral do CCP, para discussão. O 
mesmo procedimento terei em todos os 
assuntos que me suscitarem dúvidas. 
 

No dia 12/01/2019 teve lugar o 1.º Conselho 
Geral, ficando registado em acta as seguintes 
decisões, as quais foram aprovadas por 
unanimidade: 
 
PARQUE AUTOMÓVEL 
5 lugares cativos. 
 
ISENÇÕES DE PAGAMENTO DO 
REGISTO DE ENTRADA E PARQUE 
AUTOMÓVEL 
 
Todos os Elementos dos Órgãos Sociais e 
respectivos Conselheiros com assento no 
Conselho Geral. 
 
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 
MÁXIMAS QUANDO EM SERVIÇO DO 
CLUBE 
 
- Refeição 12,50 Euros Euros. 
- Despesas com viatura própria ao kilómetro, o 
que disser a Lei nesta data (0,36 Euros). 
 Todos os Elementos dos Orgãos Sociais e 
respectivos Conselheiros com assento no 
Conselho Geral. 
 
VIATURA ENTREGUE AO PRESIDENTE DA 
DIRECÇÃO 
 
Aquisição de uma viatura em aluguer renting 
(manutenção, seguros e pneus incluídos) por um 
período de 4 anos com os seguintes valores 
máximos mensais: aluguer 400 Euros + 
combustível 150 Euros + portagens 50 
Euros, totalizando 600 Euros de média 
mensal. 

 
Aconselho vivamente o registo de Associados 
dos 0 aos 11 anos de idade, com custo único 
de 6,00 euros referentes só à quota anual. 
Este conselho permite um controlo efectivo 
das entradas e saídas com o objectivo da 
respectiva segurança. 

 
O Presidente da Direcção 

Carlos Américo de Carvalho Leite Rolo 
 


