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6 Notícias da Direcção

Quando os associados mudam de situação, passando à Reforma ou à RD
(vida civil), deixam de pagar as quotas através do vencimento. A partir desta
altura, devem proceder ao pagamento das quotas do Clube de Praças da
Armada, pelo menos de 6 (seis) em 6 (seis) meses, da seguinte forma: na
sede social do CPA; por envio de cheque ou vale de correio; por transferên-
cia bancária; ou por autorização de débito em conta. No entanto, verifica-se
que vários associados não o fazem, independentemente de lerem as suces-
sivas recomendações publicadas nos Boletins Informativos e de recebem,
pelo menos, uma carta por ano em casa.

Ora, passados 25 anos, não nos parece justo que associados (fundado-
res e efectivos), com direito ao emblema de prata e diploma, os recebam,
sem terem as quotas regularizadas. Assim, todos os associados que, por
qualquer motivo, tenham as quotas em atraso, devem regularizar a sua
situação o mais breve possível.

Apelamos para uma boa compreensão para este assunto e contamos
com a colaboração de todos os Sócios.

Não hesite em contactar a Direcção do Clube para esclarecer seja o que
for preciso, através dos n.ºs de telemóvel 96 815 13 45 ou 91 883 27 40.

RReegguullaarriizzaaççããoo  ddaass  qquuoottaass
CCHHEEGGOOUU  OO  MMOOMMEENNTTOO  DDAA  VVEERRDDAADDEE

Requisite ou revalide já a Carta Campista Nacional, a Carta Cam pista
Juvenil (válida até ao ano em que perfaz 14 anos), Carnet Cam ping
Internacional e a Carta de Montanheiro, através do CPA.

Pratique a modalidade com segurança adquirindo a Carta Campista no
seu Clube.

Podem adquirir a Carta Campista Nacional (CCN) todos os sócios e
familiares com idade superior a 14 anos e pagar apenas a taxa anual, con-
forme tabela da Federação. A Carta Campista Internacional é um docu-
mento que permite acampar no estrangeiro, sendo emitido gratuitamente
aos portadores de CCN. A Carta Campista Juvenil, documento que possi-
bilita ao jovem campista menor de 14 anos, acampar em Portugal, de emis-
são e pagamento único para filhos dos associados.

Outras vantagens e informações em: www.fcmportugal.com
Adquira a sua Carta Campista para o ano de 2009 antes da época do

Verão/férias.

CCaarrttaa  CCaammppiissttaa  NNaacciioonnaall
NNÃÃOO  EESSPPEERREE  PPEELLOOSS  MMEESSEESS  DDEE  VVEERRÃÃOO

A redacção do Boletim Informativo O Marujo recebeu uma carta do
associado José Pinheiro Machado (Cabo “L”/80), a solicitar a divulgação de
um artigo publicado no Jornal do Fundão, sobre Benquerença - a Aldeia do
País que mais Marinheiros tem, ou seja, que prestaram ou prestam serviço
na Armada.

Muitos naturais de Benquerença também são sócios do Clube de
Praças da Armada o que nos congratula.

Lamentamos, contudo, que não seja possível a publicação do artigo
neste nosso Boletim, uma vez que iria ocupar um quarto da nossa revista…

No entanto, todos os interessados podem consultar o referido artigo
publicado no Jornal do Fundão nº 3236 – 21AGO08 através do site
www.jornaldofundao.pt e há ainda outro artigo que foi publicado na
Revista da Armada de Fevereiro de 2009.

O C.P.A. felicita todos os Marinheiros naturais de Benquerença, e em
particular os nossos associados, pela forma como muitos têm contribuído
para o desenvolvimento do Clube, e faz votos para que a tradição da rea-
lização do convívio anual de conterrâneos de Benquerença se realize por
muitos e muitos anos.

Título extraído do «Jornal do Fundão», nº 3236 de 21AGO08

««AAllddeeiiaa  ddee  BBeennqquueerreennççaa
éé  tteerrrraa  ddee  mmaarriinnhheeiirrooss»»

Por qualquer motivo, quando os sócios do C.P.A. passam à vida civil
(RD) ou à reforma, não indicam ao Clube a forma que pretendem conti-
nuar a pagar as suas quotas. Ora, esse valor mensal de 1,5e, vai-se acu-
mulando, mês após mês.

Na folha de rosto que acompanha o envio do Boletim Informativo para
casa dos associados, onde se indica o nome e a morada, no canto superior
direito, está indicado até que mês/ano o sócio tem as quotas pagas. 

Para os associados que não puderem pagar o valor das quotas em atra-
so na totalidade, podem aderir ao Sistema de Débitos Directos, no seu pró-
prio interesse, por forma a liquidar as mesmas, mensalmente, pelo valor a in -
dicar, no mínimo de 4,5e. Por exemplo: se deve 60e, todos os meses ser-
lhe-á debitado 4,5e na conta bancária que indicar, até a dívida ficar sal-
dada.

Mais informações e instruções sobre o pagamento de quotas 
através do Sistema de Débitos Directos, consulte o nosso site:
www.clubepracasarmada.pt

Não hesite em contactar a Direcção do Clube para esclarecer seja o que
for preciso, através dos nºs de telemóvel: 968151345 ou 918832740. 

PPllaannoo  ddee  RReegguullaarriizzaaççããoo
ddee  qquuoottaass

Após os associados com as quotas em atraso pagarem as mesmas ou
aderirem ao Plano de Regularização, e definirem o modo de pagamento
(temos de saber com quem podemos contar no futuro próximo), a
Direcção irá propor para aprovação, numa próxima Assembleia-Geral
Extraordinária, o plano/modo de renumeração dos associados.

Para seu próprio interesse (não queremos deixar ficarem ninguém de
fora), verifique a sua situação e esclareça a mesma junto da Direcção do
Clube, conforme já indicado nos artigos anteriores.

RReennuummeerraaççããoo  
ddee  nn..ºº  ddee  aassssoocciiaaddoo
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