Clube de Campismo de Lisboa

Costa Caparica - Fogo Campo Evocando Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira

O "FOGO DE CAMPO" EVOCANDO ZECA AFONSO E ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA FOI O MOMENTO
ASSOCIATIVO MAIS EMBLEMÃ•TICO DOS ÃšLTIMOS ANOS NO PARQUE DA COSTA DA CAPARICA.

O dia 18 de agosto, sexta-feira, ficarÃ¡ para sempre na memÃ³ria colectiva dos sÃ³cios e convidados que encheram por
completo o local do Fogo de Campo no parque da Costa da Caparica, pois assistiu-se a uma feliz coincidÃªncia de
efemÃ©rides histÃ³ricas.

Integrado nas comemoraÃ§Ãµes dos 65 anos do Parque de Campismo Desportivo mais antigo do PaÃ-s - o do CCL na
Costa da Caparica, realizou-se um â€œFogo de Campoâ€• tradicional, a que nÃ£o faltou a fogueira, celebrando o
cinquentenÃ¡rio dos dois maiores cantores de intervenÃ§Ã£o portugueses - JosÃ© Afonso e Adriano Correia de Oliveira,
terem participado em igual evento nesse mesmo local.

Evocou-se igualmente o trigÃ©simo aniversÃ¡rio do falecimento de JosÃ© Afonso.

Este evento contou com a presenÃ§a de Francisco Fanhais, Presidente da AssociaÃ§Ã£o JosÃ© Afonso e tambÃ©m ele
cantor de intervenÃ§Ã£o que nos visitou hÃ¡ 48 anos; Rui Pato guitarrista que acompanhou JosÃ© Afonso em vÃ¡rias
gravaÃ§Ãµes de discos; Francisco Naia cantor que acompanhou estes artistas em muitas sessÃµes musicais; Vitor
Sarmento membro da AssociaÃ§Ã£o JosÃ© Afonso e com um papel importante como cantor de intervenÃ§Ã£o e finalmente
dois elementos dos Paralelos, LuÃ-s Duarte e AdÃ©lio foram influenciados por estes cantores na sua juventude.

Depois de iniciado o evento campista com a Marcha dos Companheiros passou-se um serÃ£o memorÃ¡vel decorrendo a
discografia de Zeca e Adriano tendo os Paralelos apresentado canÃ§Ãµes de JosÃ© Jorge Letria e de Fausto cantores que
em 1973 participaram na Semana Cultural do Clube.

De salientar que a Ãºltima parte do Fogo de Campo coube a Francisco Fanhais que, para alÃ©m de nos ter brindado com
algumas canÃ§Ãµes do reportÃ³rio de Zeca Afonso, menos conhecidas, mas nÃ£o menos importantes, cantou e foi
acompanhado por todos os campistas e convidados presentes das suas prÃ³prias canÃ§Ãµes que fizeram resistÃªncia ao
Estado Novo.

Â

O evento jÃ¡ ia longo mas ninguÃ©m arredava pÃ©.

Foi com redobrada emoÃ§Ã£o que todos em unÃ-ssono cantaram a canÃ§Ã£o da â€œDespedidaâ€• o tema que encerra todos
fogos de campo campistas.

Foi com particular alegria que assistimos ao entusiasmo dos cantores convidados por terem sido condignamente
recebidos, bem como a satisfaÃ§Ã£o dos campistas de terem acompanhado quase todas as canÃ§Ãµes num coro de
memÃ³ria que nunca serÃ¡ esquecido, cujo culminar foi todos darmos as mÃ£os e cantar â€œ Ã‰ sÃ³ atÃ© Ã vista irmÃ£oâ€•.

NÃ£o hÃ¡ palavras para descrever a noite memorÃ¡vel que aconteceu no local mais emblemÃ¡tico do nosso parque â€“ Um
â€œFogo de Campoâ€• Ã antiga.

Pensamos tambÃ©m que este evento elevou as comemoraÃ§Ãµes dos 65 anos do Nosso parque a um nÃ-vel elevadÃ-ssimo
de qualidade e dignidade.

Os nossos mais sinceros parabÃ©ns aos convidados e os votos de repetir novo â€œFogo de Campoâ€• no prÃ³ximo ano. Â
http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl
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