COMUNICADO
O CCCA - Clube de Campismo do Concelho de Almada, vem por este meio informar que
repudia toda e qualquer publicação nas redes sociais lesiva do seu bom nome e entidade
respeitada no meio associativo e campista. Por isso não pode ser responsável por atitudes e
outras ocorrências com animais, cujos autores se desconhecem.
Como é do conhecimento geral, o Regulamento aprovado pelos Sócios não permite a
permanência de animais, nem desrespeitar os preceitos de higiene e limpeza, admissão de
animais, como prevenção de doenças contagiosas.
A Direcção do Clube nunca tratou nem trata mal os animais vadios, nem está disponível para
validar maus tratos, estando sim empenhada por isso, no cumprimento do Regulamento, na
defesa da imagem do CCCA e na manutenção de boas condições de saúde pública das suas
instalações.
Nesse sentido reconhecemos as inúmeras reclamações recebidas dos nossos associados sobre
os danos e situações ocorridas com gatos nos equipamentos dos campistas, invasão dos seus
equipamentos, destruição dos seus pertences, bem como a colocação de comida nos seus
equipamentos ou junto aos caixotes do lixo, que revelam falta de higiene e sobre os quais não
deixaremos de apurar responsabilidades
Todavia, não validamos maus tratos, agressões e actos de crueldade aos seres vivos em que
não nos revemos e que de todo repudiamos.
Estamos atentos e à altura destas notícias difamatórias, bem como de factos e coincidências,
que vão ser tratados no local próprio, avaliando os objectivos de algumas notícias, bem como, a
sua repercussão no exterior, que reflecte a imagem e a qualidade dos autores anónimos destas
notícias.
O CCCA não se revê em comportamentos, que visam a destruição da sua imagem e da
qualidade dos seus serviços e instalações, providenciando de imediato à competente
intervenção através dos serviços jurídicos do Clube.
Solicitamos aos associados que se abstenham de comentar e responder a insultos nas redes
sociais, não entrando em confrontos que em nada dignificam o nome do clube. A direcção do
CCCA está atenta e unida na resolução desta questão.
Costa da Caparica em 2017-10-16
O Conselho Directivo

