Clube de Campismo de Lisboa

Acampamento Comemorativo dos 77 Anos do CCL

Parque de Campismo de Avis, Albufeira do MaranhÃ£o

10 a 13 de maio 2018Â

O Clube de Campismo de Lisboa promoveu entre os dias 10 e 13 de maio de 2018 o Acampamento comemorativo do
seu 77Âº aniversÃ¡rio. A vila de Avis foi o palco e a Albufeira do MaranhÃ£o foi o cenÃ¡rio de natureza, onde a calma
invadia o espÃ-rito. Integrado na feira medieval ibÃ©rica naquela localidade alentejana, a mais importante atividade de
campismo desportivo do clube proporcionou a mais de duas centenas de praticantes um programa cultural, desportivo e
associativo rico em iniciativas e momentos de convÃ-vio sÃ£os.

Logo no dia 9, muitos companheiros eram jÃ¡ recebidos de braÃ§os abertos em sinal de boas vindas, no entanto era sÃ³
no dia seguinte que comeÃ§ara o programa de atividades. A tarde de quinta feira foi renhida Ã disputa da melhor pontaria
e perÃ-cia nos jogos tradicionais. Maus perderes e ganhares de parte, Ã noite a animaÃ§Ã£o ficou a cargo do conjunto â€œOs
paralelosâ€•. A sexta feira ainda foi dia de chegadas. Mais companheiros vindos de longe, prontos jÃ¡ para participar no
colÃ³quio sob o tema o movimento campista â€“ os novos desafiosâ€•. Naquele fÃ³rum debateram-se os temas da atualidade
associativa e campista, dando um foco particular Ã juventude e Ã clara vontade de cativar mais jovens Ã prÃ¡tica do
campismo desportivo. A completar o dia, entre atividades associativas e desportivas era hora de fechar a jornada em
modo de soirrÃ©e danÃ§ante. JÃ¡ no dia de sÃ¡bado, habitualmente o mais importante do encontro, comeÃ§ou com o
hastear das bandeiras e troca de lembranÃ§as entre os vinte e dois clubes e entidades ali representadas,
nomeadamente a Camara Municipal de Avis pelo seu presidente Dr. Nuno Silva e FederaÃ§Ã£o de Campismo e
Montanhismo de Portugal pelo seu presidente JoÃ£o Queiroz. Num ambiente descontraÃ-do, houve oportunidade de
transmitir mensagens importantes ou felicitaÃ§Ãµes ao clube aniversariante, e tudo misturado por vezes, com graÃ§as ou
ironias que arrancam gargalhadas gerais. Para repasto Ã sombra da gastronomia alentejana a organizaÃ§Ã£o propiciou a
todos os participantes e convidados um almoÃ§o de confraternizaÃ§Ã£o, bem como de seguida a deslocaÃ§Ã£o Ã vila de
Avis para visita desta e da feira medieval que acolhia. Com o cair da noite acende-se (artificialmente) a fogueira, afinamse as vozes, acentuam-se os sorrisos e dÃ¡-se inicio ao fogo de sala, a mais emblemÃ¡tica atividade campista. ApÃ³s os
foguetes â€“ literalmente â€“ o cacau reaqueceu o espÃ-rito. A manhÃ£ de domingo dava as Ãºltimas cartadas com a visita
guiada Ã vila de Avis e finalmente o encerramento oficial do encontro culminando com o arrear das bandeiras cantando
â€œatÃ© Ã vistaâ€•.

Ao fim de muitos anos, o acampamento do CCL nÃ£o se realizou no fim de semana do dia da mÃ£e. Por forma a integrar
a feira medieval e ibÃ©rica, ao qual provou-se ser uma ideia vencedora, carregou culturalmente o programa. NÃ£o
obstante o relato apresentado destes dias assemelha- se a tantos outros acampamentos do CCL e de outros clubes
irmÃ£os realizados ao longo do ano, ano apÃ³s ano. Mas tal como se acendem as fogueiras infinitas vezes, duas
fogueiras nunca sÃ£o iguais. Porque os estados de espÃ-rito nÃ£o sÃ£o os mesmos, as paisagens, a disposiÃ§Ã£o e a
disponibilidade mudam, tambÃ©m os momentos nÃ£o se repetem e Avis terÃ¡ sido dos grandes acampamentos que o
clube promoveu. O desmontar da tenda jÃ¡ sob a folhagem, o partir e ver que ficam apenas terrenos, edifÃ-cios e
passagens, enchem a alma de vazio e saudade, e vontade de voltar.

AtÃ© Ã vista CCL.Â
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