Clube de Campismo de Lisboa

Acampamento Nacional da Juventude 2017

Realizou-se de 8 a 10 de setembro passado, no Parque de Campismo de Escaroupim, em Salvaterra de Magos, o
Acampamento Nacional da Juventude, organizado pela ComissÃ£o de Juventude da FederaÃ§Ã£o de Campismo e
Montanhismo de Portugal. A ComissÃ£o, empossada no prÃ³prio Acampamento pelo Presidente da FCMP, JoÃ£o
Queiroz, Ã© composta por sete elementos, associados de diversos Clubes nossos congÃ©neres e esteve representada por
quatro daqueles elementos: JoÃ£o Valente (coordenador); NÃ¡dia Alves; Iolanda Santos e Ana MagalhÃ£es.

Â

Esteve presente o Presidente da FÃ©dÃ©ration Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning (FICC), JoÃ£o
Pereira, apoiando o evento, numa alocuÃ§Ã£o entusiasta, aproveitando a ocasiÃ£o para apoiar igualmente a divulgaÃ§Ã£o
e incentivar a participaÃ§Ã£o no prÃ³ximo Rally FICC Jovem, que se irÃ¡ realizar de 29 de marÃ§o a 2 de abril de 2018, em
Zagreb, CroÃ¡cia, evento apresentado pela OrganizaÃ§Ã£o, com projecÃ§Ã£o multimÃ©dia, durante a â€œNoite Internacionalâ
Presidente da FICC saudou e assinalou ainda a presenÃ§a do Companheiro, AntÃ³nio Espada, primeiro representante
portuguÃªs a participar num Rally FICC Jovem.
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O Acampamento, embora ainda com uma participaÃ§Ã£o de jovens modesta, recordemo-nos que existiu um hiato de
tempo considerÃ¡vel entre este e o Ãºltimo Acampamento de Juventude, teve no entanto a participaÃ§Ã£o de quase
duzentos campistas, praticantes de tenda e autocaravana, que se quiseram associar e apoiar a Juventude nesta â€œnova
senda rumo Ã Naturezaâ€•.
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A OrganizaÃ§Ã£o foi fantÃ¡stica, dum dinamismo notÃ¡vel, com actividades divertidas para todas as idades, traduzindo-se
assim o Acampamento num Ãªxito assinalÃ¡vel. O local Ã© maravilhoso, com os seus majestosos pinheiros seculares, o
tempo esteve bom e ajudou Ã festa. Este Acampamento deixou a todos muito boas recordaÃ§Ãµes e vontade de repetir.
AliÃ¡s, os jovens organizadores, manifestaram a sua determinaÃ§Ã£o em repetir periodicamente estes eventos campistas.
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