Clube de Campismo de Lisboa

O nosso Acampamento Desportivo anual em Avis foi um sucesso.

Pela segunda vez consecutiva, o CCL organizou no parque de campismo da albufeira do MaranhÃ£o em Avis (agora sob
administraÃ§Ã£o CCL), o seu Acampamento Comemorativo do 78Âº AniversÃ¡rio, de 1 a 5 de maio.

Com localizaÃ§Ã£o privilegiada, sobranceiro Ã quela albufeira e com condiÃ§Ãµes muito atraentes para a prÃ¡tica do
campismo, quer de conforto, quer de espaÃ§o livre, passaram-se aqui trÃªs dias repletos de actividades, brindados com
um tempo invejÃ¡vel.

Contando com o inestimÃ¡vel apoio da Autarquia de Avis, pudemos contar com a presenÃ§a de muitos companheiros de
vÃ¡rios clubes campistas que vieram de norte a sul do PaÃ-s dar-nos um abraÃ§o fraterno e confraternizar com o CCL,
numa grande jornada de campismo desportivo e convÃ-vio com a natureza.

Foi dentro deste espÃ-rito de convÃ-vio que recebemos, tambÃ©m, neste acampamento um grupo de crianÃ§as e jovens,
fruto da parceria estabelecida entre o CCL, a EstaÃ§Ã£o NÃ¡utica de Avis e o Agrupamento de Escolas de Avis. Estamos
certos que tal convivÃªncia e harmonia intergeracional levarÃ¡ a bom porto o futuro do campismo.

A cerimÃ³nia de abertura com o hastear das bandeiras teve muita participaÃ§Ã£o e foi realizada num local muito
aprazÃ-vel, junto ao plano de Ã¡gua.
Para alÃ©m do convÃ-vio entre campistas, o programa do acampamento distribuiu-se por uma vertente cultural, recreativa
e desportiva, com visita ao patrimÃ³nio histÃ³rico, mais propriamente, ao Centro Interpretativo da Ordem de Avis (CIOA)
e o Museu do Campo Alentejano (MUSCA).

JÃ¡ na vertente desportiva, a animaÃ§Ã£o dos jogos tradicionais foi uma constante e o passeio fluvial pela albufeira do
MaranhÃ£o, maravilhou todos os participantes, com a vertente de preocupaÃ§Ã£o ambiental, pois a embarcaÃ§Ã£o Ã©
movida por motor elÃ©ctrico alimentado por painÃ©is solares.

A animaÃ§Ã£o musical foi muito variada com uma noite evocativa dos 45 anos do 25 de abril de 1974, na 5Âª feira, pelos
â€œParalelosâ€•. JÃ¡ na 6Âª feira, foi a vez do nosso â€œCafÃ©-concertoâ€•, do Parque da Costa de Caparica, oferecer Ã po
Avis mais uma atuaÃ§Ã£o com um programa variado, de canÃ§Ãµes e humor. E claro, no sÃ¡bado, o tradicional â€œfogo de
campoâ€•, com a participaÃ§Ã£o de muitos companheiros e brilhantemente acompanhado pelo grupo de companheiro que
integram os â€œSons do Campismoâ€•.

No domingo, no arrear das bandeiras, ao cantar a CanÃ§Ã£o da Despedidaâ€• via-se nos participantes, um misto de alegria,
satisfaÃ§Ã£o e tristeza pela partida, no â€œÃ‰ sÃ³ atÃ© Ã vistaâ€•.

Antes da partida ainda houve tempo para homenagear todas as MÃ£es pela comemoraÃ§Ã£o do seu dia, com a oferta de
uma lembranÃ§a simbÃ³lica, em jeito de porta-chaves.

Foi mais um sucesso organizacional e participativo, este nosso Acampamento. Eâ€¦ para o ano hÃ¡ mais!
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