
Era uma vez… 

Estórias da História 

Atividade: Campismo 

Parque Social da Ribeira do Tomão 

… aquele “campista” que alugou um dos bangalós do Parque; levantou a chave 
do “seu” bangaló, dirigiu-se a ele seguindo as instruções do rececionista e, sem 
sequer abrir a porta, voltou para trás e questionou o funcionário do Parque se 
não se tinha enganado na indicação do sítio em que iria instalar-se. Quando 
questionado porquê, disse que vinha apenas com a mulher, não tinha cão. 
"Portanto a barraca do cão já sei onde fica, agora diga-me por favor onde fica o 
bangaló onde vou pernoitar!” – exigiu, exasperado. 

Quando o funcionário lhe explicou que os bangalôs eram mesmo assim, pediu 
para ligar ao Presidente do Clube. Queria perguntar-lhe se ele era capaz de pôr 
os cães dele a dormir "naquelas barracas"!... 

E foi-se embora. 

O preço de uma noite em bangaló era, na altura, de 16€. Será que este potencial 
utente tinha percebido 160? 

 

 

 

… um casal com 2 filhos que alugou um bangaló para um fim de semana tendo 
pago por noite uns módicos 18€. No momento do check-in perguntou onde era 
servido o pequeno-almoço na manhã seguinte bem como as restantes refeições. 
Quando o funcionário respondeu ao associado que a estadia não incluía 
refeições, a esposa, meneando a sua longa cabeleira e mostrando enorme 
indignação, perguntou de imediato "Não me vai dizer que o SPA também está 
fora de serviço?!” 

 

 

 

… na época em que a SIC tinha um programa intitulado "Os Malucos do Riso", 
no qual o ator Guilherme Leite fazia de alentejano e tinha um cão ao qual 
chamava engenhêro, apareceu um utente no Parque que, no momento do check-
in, exigiu ser tratado por Engenheiro. 

O funcionário do parque apressou-se a avisar desse facto um colega que 
ocupava o bangaló ao lado. 

Ora acontece que esse colega, sendo um forte gozão, em vez de cumprimentar 
o vizinho conforme solicitado, passou o resto do dia a mandar calar o cão de 
guarda do Parque sempre que este ladrava. "’tá calado engenhêro!, tá calado 
engenhêro!" – repetia. 

Enfim, o nosso Engenheiro, agastado, foi fazer queixa à receção. E aí o 
funcionário não teve alternativa e mentiu-lhe: "Oh senhor engenheiro, mas o 
nome do cão é mesmo engenhêro!..." 

  



… após a cedência dos terrenos ao Clube para construção do Parque foi 
necessário efetuar o levantamento topográfico para elaboração do projeto a 
enviar à Camara de Tomar. Na época, a Direção do Parque recorreu ao estaleiro 
que acompanhava a construção da Central Termoelétrica do Pego, então da 
EDP.  

A ajuda recebida foi um taqueómetro e uma mira para fazer o trabalho; mas 
faltava alguém com experiência como porta-mira.  

Acontece que o Filipe, Vogal da Direção Geral e residente em Castelo de Bode, 
uma vez questionado, se colocou de imediato – como bom alentejano que era – 
ao dispor para se adequar ao trabalho.  

No dia em que o trabalho arrancava, o Diretor, João Sousa, deu ao Filipe uma 
breve explicação do que teria de fazer para que ele pudesse registar as 
necessárias leituras. E lá foi ele, mira às costas, para o ponto que o Sousa lhe 
indicara. Este, contudo, tinha-se esquecido de lhe dizer que o taqueómetro fazia 
uma leitura com imagem invertida e por isso a mira também deveria ser 
levantada com os números invertidos! 

Acontece que o amigo Filipe, sempre zeloso e ordeiro, pensou que os números 
eram para estar direitinhos e bem legíveis – embora depois tenha confessado a 
estranheza que sentiu quando percebeu que as pegas da mira, que tinha 4 
metros, estavam a 3 metros de altura… 

Quando o Sousa, na primeira tentativa de leitura se apercebeu de que a mira 
estava ao contrário, gritou-lhe: “Filipe! Rode a mira!”. E o Filipe virou os números 
para ele…. Obviamente que o Sousa teve de lhe gritar: “Oh Filipe, não é isso!... 
Agarre a mira pelas pegas!”. Resposta do Filipe: “Porra, Sousa!... Não chego lá!”. 


