PROGRAMA DE AÇÃO
LISTA
CONCORRENTE
À
DIREÇÃO
DO

Clube de Praças da Armada
PARA O
BIÉNIO 2013/14

Estimado Associado!...
No próximo dia 28 de novembro de 2012, das 16 às 19horas, na sede social do
Clube de Praças da Armada, vão realizar-se as eleições dos Órgãos Sociais do Clube de
Praças da Armada para o biénio de 2013/2014.
Assim, decidi constituir uma equipa de camaradas/sócios do Clube de Praças da
Armada a fim de levar por diante os objetivos a que nos propomos atingir durante o
próximo biénio.
O nosso programa de ação compreende os seguintes objetivos:

1. De âmbito geral:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Aumentar o número de sócios;
Apoiar os técnicos e os praticantes na formação;
Reforçar o intercâmbio existente entre o Clube e a Marinha;
Estreitar as relações de colaboração e cooperação entre o movimento associativo,
autarquias, instituições e diversos agentes locais;
Concretizar o projeto de implementação da remodelação da sede social do Clube;
Manter a edição do Boletim Informativo o “Marujo”;
Remodelar a página da Internet e desenvolvê-la;
Estreitar o intercâmbio entre os Clubes e Associações de Marinheiros, a nível nacional
e internacional.

2. De âmbito desportivo e sócio-cultural:
a) Aumentar o número de praticantes/alunos nas Escolas de Natação e Tiro;
b) Aumentar o número de praticantes/atletas nas modalidades federadas;
c) Dinamizar a participação dos sócios e familiares nas atividades desportivas, de
recreação e lúdicas em que o Clube está envolvido;
d) Contribuir para a valorização pessoal, cultural e social dos associados e familiares;

3 - No âmbito da organização de atividades/eventos:
1.

De âmbito sócio-cultural
-

Assinalar o Dia da Mulher (08 de Março);
Almoço comemorativo do Dia 25 de Abril;
Comemoração do Dia da Marinha (20 de Maio);
Comemoração do aniversário do Clube (16 de Agosto);
Magusto de S. Martinho;
Concursos literários e exposições temáticas;
Convívios distritais inter-sócios;
Concurso Prémio “1º MAR AP Domingos Nascimento Raposo”.

2. De âmbito desportivo
Na modalidade de Tiro:
- Um Torneio de Tiro a nível Nacional;
- Demonstrações da modalidade.
Na modalidade de Orientação:
- Uma prova nacional da Taça de Portugal Nível II
- Um Troféu de Orientação, de âmbito local.
Na modalidade de Pesca:
- Concurso a nível nacional, em Abril;
- Concurso inter-sócios de encerramento da época, em Novembro.
Na modalidade de Natação (Escolinha):
- Convívio inter-alunos das escolas de natação do Barreiro/Escola de Fuzileiros e
Alfeite/CEFA;
- Festa de encerramento da época escolar das Escolas de Natação.

4. No âmbito da participação em atividades:
1.

Participar em atividades desportivas no âmbito dos calendários dos quadros
federativos e convites particulares, nas modalidades e respetivas disciplinas de:
Atletismo, Triatlo/Duatlo, BTT, Aventura, Orientação, Pesca Desportiva e Tiro;

2.

Apoiar os atletas, técnicos e dirigentes:
- Na formação desportiva;
- Na formação de técnicos e dirigentes;
- Na participação em congressos, conferências e simpósios;
- Na participação em reuniões e colóquios.

Certo da presença do associado no dia da votação e eleições eleitorais (Período
eleitoral e Assembleia-Geral), por forma a exercer o seu direito de Associado e apoiar
também a minha/nossa lista concorrente à Direção do CPA.

Com os melhores cumprimentos,

Cova da Piedade, 11 de novembro de 2012.

O Mandatário - Sócio nº 1123,
Carlos Cardoso

