Clube de Campismo de Lisboa

A presenÃ§a do CCL no 71Âº AniversÃ¡rio do CCCA

No passado dia 29 de Setembro, teve lugar no Parque de Campismo do Clube de Campismo do Conselho de Almada,
na Costa de Caparica em Almada, o evento comemorativo do seu 71Âº Aniversario. O evento teve inÃ-cio pelas 11h30,
contando com a presenÃ§a de vÃ¡rios de Clubes, AssociaÃ§Ãµes e Entidades.
O Clube de Campismo de Lisboa fez-se representar na pessoa do Vice-presidente do Conselho Consultivo
Companheiro Artur Guedes e na pessoa do 1Âº Secretario da Mesa da Assembleia Geral, Companheiro Tiago Freitas.
O evento foi marcado pelo descerrar de uma placa de agradecimento e reconhecimento aos SÃ³cios Fundadores do
Clube, com a particularidade de esta ter sido descerrada pelo presidente do Conselho Diretivo do CCCA, Companheiro
LuÃ-s Ramos em conjunto com um dos SÃ³cios Fundadores, Ã data com 96 anos. O SÃ³cio fez um discurso bastante
agradÃ¡vel, apresentando uma lucidez louvÃ¡vel para tÃ£o generosa idade, certamente fruto de toda uma vida campista.
Posteriormente teve lugar o almoÃ§o convÃ-vio seguindo-se entÃ£o o momento Solene de discursos, aplausos, troca de
lembranÃ§as, votos e desejos para presente e futuro.
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Foram vÃ¡rios os discursos emotivos, apeladores de consenso, de uniÃ£o, de um verdadeiro trabalho de equipa aos trÃªs
Clubes congÃ©neres com parques de campismo na Costa de Caparica do lado sul, SFUAP, CCCA e CCL.
O Companheiro Artur Guedes, aquando da sua intervenÃ§Ã£o, entregou um trofeu do CCL congratulando o CCCA com
um abraÃ§o fraterno pela passagem do seu 71Âº aniversÃ¡rio, tendo referido que no seu caso sÃ£o quatro as geraÃ§Ãµes
que tÃªm vindo a viver e a experienciar o campismo.
Foi referida e notada a ausÃªncia do poder polÃ-tico da regiÃ£o, como marca do seu posicionamento de afastamento e
desconsideraÃ§Ã£o para com os Clubes de Campismo.
Nos vÃ¡rios discursos tivemos ocasiÃ£o de notar a preocupaÃ§Ã£o real com a fase que atravessamos, tendo sido
apresentado o apoio dentro do que lhes Ã© possÃ-vel por vÃ¡rias figuras ilustres e entidades. Foram vÃ¡rios os que fizeram
notar que a Costa de Caparica tem no cerne da sua histÃ³ria, desde sempre, uma ligaÃ§Ã£o profunda com os Campistas
tendo ao longo de anos evoluÃ-do e trabalhado juntos.
Todos ficÃ¡mos cientes e conscientes dos desafios que atravessamos e continuaremos a atravessar.
A ForÃ§a, a Coragem, a confianÃ§a e a ResiliÃªncia, estÃ£o na certeza dos nossos Valores.
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