NEWSLETTER
Companheiros,
O tempo passa depressa, sendo verdade que 6
meses foi o espaço de tempo que esta Direcção
teve para mostrar as diferenças que todos os
olhos vêem!
- Muro lado norte
concluído;
- Parque Infantil
concluído;
- Zona Desportiva com parceria
concluído;
- Limpeza Geral Ecoponto
concluído;
- Reflorestação
25% realizado;
- Rega gota a gota
25% realizado;
- Bloco 7
inauguração a 15/08;
- Lavandaria/parceria
concluído.
Existem outros melhoramento que não se vêem,
à vista desarmada, mas que são importantes e já
são uma realidade, estando totalmente
concluídos:
- Legalização de todas as licenças informáticas;
- Aquisição de um servidor informático para a
Sede;
- Reestruturação e centralização de todos os
seguros e propostas para novos.
Há mudanças de controlo e vigilância rigorosas
que somos obrigados a implementar de
imediato, com consciência que algumas não são
do nosso agrado mas de necessidade extrema
pelas ocorrências de abuso registadas.

Temos registado um aumento muito
significativo no consumo de energia eléctrica, de
aproximadamente 20%.
Este facto vai exigir mais controlo no consumo
e estudo de novos pimenteiros com registo
electrónico.
Aniversário do CCP
No 72.º Aniversário do Clube de Campismo do
Porto, vamos registar algumas alterações:
- Associados com 25 e 50 Anos de filiação, serão
distinguidos e homenageados no próximo dia 5
de Outubro, em local a designar.
Não tem sido fácil a nossa gestão, os desafios
têm sido muitos, mas não demovem a vontade
desta Direcção que é a de continuar como até
aqui, para que as obras falem por nós.

O Presidente da Direcção
Carlos Américo C. Leite Rolo

- Vigilância no interior do Parque de Esmoriz
pro empresa privada, 24 horas por dia (início em
15 de Julho de 2019);
- Acesso a alvéolo que não o próprio, só
acompanhado por Vigilante, com as excepções
às autorizações já registadas na Recepção.
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