Clube de Campismo de Lisboa

15º Aniversário da Secção de Autocaravanismo (SAC) do CCL

Um grupo de autocaravanistas, sÃ³cios do CCL, por convocatÃ³ria informal do falecido editor da revista Companheiros e
sÃ³cio do CCL, GonÃ§alves Pereira, reuniram-se no Parque de Campismo de Monsanto em Lisboa, de 19 a 21 de Abril
de 2002 e estabeleceram os princÃ-pios e as normas para efectivaÃ§Ã£o de uma SecÃ§Ã£o de Autocaravanismo do CCL.

O grupo teve um inÃ-cio muito dinÃ¢mico, mas por vicissitudes vÃ¡rias (que podem sempre ocorrer nas organizaÃ§Ãµes
quando a projectos gerais se aliam projectos pessoais) adormeceu.

Quebrar a letargia nÃ£o tem sido fÃ¡cil. Apesar disso foram criadas algumas Ã¡reas de serviÃ§o e efectuados alguns
passeios, inclusivamente a Espanha.

Mais recentemente, sendo seccionista o companheiro Victor Tavares, foi criado o emblema e galhardete da SecÃ§Ã£o.

Ã€s vicissitudes da SAC do CCL tÃªm-se, infelizmente, juntado diversas ondas de choque provocadas pelos ataques ao
autocaravanismo provenientes de diversos sectores com mais interesses comerciais do que preocupaÃ§Ãµes ambientais e
securitÃ¡rias, funcionando estas como desculpa.

Tal estado de coisas justificou a resposta de diversas personalidades e associaÃ§Ãµes, reflectidas em intervenÃ§Ãµes como
seja o Comunicado da DirecÃ§Ã£o do CCL, do qual respigamos uma das passagens mais importantes:

â€œTem vindo a desenvolver-se, nos Ãºltimos tempos, uma polÃ©mica em torno da prÃ¡tica do autocaravanismo que o CCL
nÃ£o acompanha por considerar que a discussÃ£o se tem centrado em falsas questÃµes e que essa polÃ©mica sÃ³ pode
contribuir para o enfraquecimento do Movimento Associativo e para uma maior discriminaÃ§Ã£o dos utentes de
autocaravanasâ€•.Â
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Neste 15Âº aniversÃ¡rio da SAC do CCL deseja-se que a SecÃ§Ã£o possa ser revigorada, num momento em que o
turismo comeÃ§a finalmente a ser encarado como estratÃ©gico para Portugal.
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