Clube de Campismo de Lisboa

67Âº AniversÃ¡rio do Parque de Campismo da Costa de Caparica

Foi no passado dia 22 de Junho de 2019 que se realizou mais um aniversÃ¡rio do Parque de Campismo da Costa de
Caparica.
Dividido em trÃªs grandes partes, o dia comeÃ§ou com uma missa campal dada pelo nosso companheiro Carlos
Fernando estando a mesma acompanhada pelo Coro â€œCompanheiros do CCLâ€•.
Seguiu-se uma breve, mas sentida homenagem pÃ³stuma Ã companheira Helena Veiga, exÃ-mia jogadora de petanca,
vÃ¡rias vezes galardoada ao longo da sua vida. Como prova de tais feitos, estÃ£o presentes neste parque, alguns dos
trofÃ©us ganhos por esta nossa companheira ao longo da sua vida desportiva, podendo os mesmos ser contemplados
numa vitrina na esplanada.

Â

A tarde foi preenchida por uma vertente de Ã-ndole cultural e recreativa que a todos encantou. Primeiramente recebemos
a AssociaÃ§Ã£o DanÃ§as Sevilhanas Rocieras de Alcochete que nos brindou com um grande espetÃ¡culo desta danÃ§a
popular do flamengo. Como curiosidade, devemos referir que integram este grupo a filha e a neta de uma companheira
nossa que acampa no Parque de Melides. JÃ¡ mais para o final da tarde, mas nÃ£o menos importante deu-se a exibiÃ§Ã£o
do rancho folclÃ³rico do CCL.
A noite foi preenchida com grande gala pelo desfile da marcha infantil e da marcha sÃ©nior da Costa de Caparica assim
como pela marcha popular do Parque de Melides. Houve ainda tempo para um reconhecimento a um jovem casal de
sÃ³cios do CCL que casou nas "Noivas de Santo AntÃ³nioâ€• de 2019.
A animaÃ§Ã£o musical foi a alegria habitual tendo terminado com o cantar dos parabÃ©ns a vocÃª pelos nossos
companheiritos e o apagar das velas do Bolo de AniversÃ¡rio do Parque de Campismo mais antigo do paÃ-s. E para o
ano hÃ¡ mais!
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