Clube de Campismo de Lisboa

Jovens Campistas do CCL presentes no Rally FICC de Jovens 2018

Â

Este ano foi na CroÃ¡cia entre os dias 29 de MarÃ§o e 2 de Abril e Portugal esteve mais uma vez muito bem
representado, com 7 jovens campistas, entre eles, tambÃ©m sÃ³cios do Clube Campismo de Lisboa

Durante estes dias tivemos a oportunidade de viver momentos Ãºnicos e visitar locais fantÃ¡sticos como a cidade de
Zagreb, a Etno Vila Kumrovec e o museu do Neandertal em Kaprina.

Mas nem tudo foram momentos culturais, tambÃ©m houve bastantes festas que proporcionaram o convÃ-vio entre os
jovens dos 7 diferentes paÃ-ses que fizeram a 68Âª ediÃ§Ã£o do Rally FICC de jovens.

Na totalidade foram 100 jovens representando, para alÃ©m de Portugal, CroÃ¡cia, JapÃ£o, Reino Unido, RepÃºblica Checa,
Holanda e Alemanha.Â

TambÃ©m tivemos a oportunidade de mostrar aos restantes jovens que os portugueses sÃ£o sempre os melhores a jogar
Ã bola, nem que seja por puro desportivismo.

Como nÃ£o podia deixar de ser fomos, mais uma vez, os melhores, desta vez ao fazer a t-shirt mais original do evento.

Ã‰, tambÃ©m com muito orgulho que temos o prazer de anunciar que Yolanda Santos Valente, membro da ComissÃ£o de
Jovens da FCMP ( e tambÃ©m sÃ³cia do CCL), foi re-eleita Vice-Presidente da ComissÃ£o de Juventude da FICC
(FÃ©deration Internacionale de Camping, Caravanning et Autocaravaning), no passado dia 31 de marÃ§o, cumprindo
mandato atÃ© 2020. Ã‰ da sua competÃªncia a articulaÃ§Ã£o com os delegados de todos os paÃ-ses que se fazem
representar nos FICC Youth Rallies, que decorrem anualmente no perÃ-odo festivo da PÃ¡scoa, para jovens dos 14 aos
30 anos, com o objetivo de fortalecer os laÃ§os de amizade e companheirismo entre estes que praticam a mais pura e
orgÃ¢nica atividade ma natureza: o campismo. Contamos com o empenho e dedicaÃ§Ã£o para representar Portugal nos
cÃ-rculos internacionais, acreditando que Ã© nestas pequenas vitÃ³rias que podemos fazer a diferenÃ§a.

EndereÃ§ando sinceros votos de parabÃ©ns do CCL, desejamos os maiores Ãªxitos desportivos Ã jovem Companheira
Yolanda para o cargo que foi re-eleita.

Brevemente, vamos ter mais informaÃ§Ãµes sobre o prÃ³ximo Rally FICC de Jovens que serÃ¡ na RepÃºblica Checa entre
os dias 18 e 22 de abril de 2019.

http://www.clubecampismolisboa.pt/j10ccl
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