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Muitos dos associados, ao receber o presente
Boletim Informativo que têm entre mãos, estarão a
interrogar-se porque é que só agora o receberam,
dado que é por volta do mês de Dezembro que o
costumam receber. Ora, têm toda a razão em questionar, dado que consta do Plano de Actividades de
2008, o boletim ser enviado para casa dos sócios nos
meses de Março/Abril, Julho/Agosto e Dezembro.
Como devem calcular, os dirigentes do CPA,
além de terem os compromissos profissionais, têm
inúmeros assuntos/tarefas a resolver, de forma a
atender a todas as solicitações que nos chegam diariamente à sede social. Relembramos os associados
que são os elementos da Direcção que elaboram o
Boletim Informativo, dado que presentemente ainda
não temos nenhuma secção a funcionar para o efeito, pelo que a sua elaboração vai ficando para
segundo plano, porque vão surgindo outras prioridades.
No entanto, entendemos que os sócios têm o
direito de receber o Boletim Informativo, independentemente de chegar a casa dos sócios com um
ligeiro atraso, porque é um meio de comunicação
importante, dado que são noticiados os assuntos
que julgamos mais relevantes para os sócios
tomarem conhecimento
não só das actividades
desenvolvidas nos últimos seis meses, mas
também do que se pretende realizar/organizar
nos meses futuros, a fim
de ficar registado para a
história.
Recentemente, comemorou-se mais um
Natal. A época do ano
em que se vive mais
intensamente a família,
os valores da amizade,
camaradagem e da fraternidade. Recordam-se
as semelhanças e esquecem-se as divergências. Transpiram-se princípios de
humanidade e solidariedade, muitas vezes esquecidos durante o resto do ano.
Em cada ano que se comemora o Natal (o que
passou não faltou à regra), estamos sempre à espera que, no ano novo seguinte, apareçam mais associados a darem do seu melhor, com empenho e
dedicação de uma forma regular, anónima e desinteressada em prol dos outros; mas, afinal, são cada
vez menos.
Pelo contrário, alguns associados estão mais exigentes, menos tolerantes, reclamam por tudo e por
nada, por isto ou por aquilo, mas não reparam nas
coisas positivas que os directores do CPA vão conseguindo conquistar e fazer, em prol de todos.
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No entanto, a grande maioria dos associados,
como também muitas individualidades das mais
diversas instituições que nos contactam pelas mais
variadas formas, têm-nos felicitado pelo trabalho
que temos e estamos a fazer em benefício dos nossos associados e famílias, e incentivam-nos para continuar a desenvolver os nossos sonhos.
Ora, esta solidariedade, uma palavra amiga e de
camaradagem tem-nos dado um estímulo e é razão
forte para não parar e seguirmos o rumo traçado, a
fim de desenvolver o CPA a ser maior cada vez mais.
Estamos por cá, todos os dias da semana, sempre contactáveis por forma a resolver e satisfazer
qualquer pedido de um qualquer associado. Chamase a isto tudo solidariedade e, se repararmos à nossa
volta, cada vez mais o diâmetro da solidariedade
está mais distante do epicentro.
Estimado associado, era bom que reflectíssemos
sobre este tema durante alguns segundos… Nós
sabemos que foram muitos os que contribuíram, e
bastantes estão a contribuir, de uma forma ou de
outra, solidariamente para o CPA, mas, no momento em que estamos para dar o salto para a outra
margem, é necessário que todos, mas mesmo

todos, e muitos mais associados e comunidade
Naval, estejam solidários com o Clube de Praças da
Armada.
Independentemente do Boletim ter chegado a
casa dos associados depois das festas natalícias, é
sempre oportuno desejar feliz ano novo, porque
“Natal é quando um homem quiser”. Não fiquemos
só pelas palavras, mas o mais importante é que o
pratiquemos no dia-a-dia.
Todos nós sabemos que já não podemos acreditar em muita coisa, mas acreditar que podemos ser
solidários, apenas depende de nós próprios.
A toda a comunidade Naval, em especial aos camaradas que se encontram em missões, e em particular aos sócios e família, um bom ano 2009.
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Opinião

Canto Esquerdo
Os Corpos Gerentes/directores do C.P.A., quando circulam pelas
diversas Unidades de Marinha ou quando se deslocam a diversas instituições congéneres, de vez em quando, ouvem dizer, por parte de alguns
associados, afirmações, tais como: “Fartei-me de trabalhar para o C.P.A.,
e nunca me deram nada…”; “Foram muitas noites “perdidas” em prol
do C.P.A. e nem um louvor me deram…”; “Fiz tanta coisa em prol do
C.P.A. e nem um caneta me deram…” etc.. Estas afirmações, e outras
parecidas, podem ser um desabafo, mas o certo é que são manifestadas.
Só quem passou pelos Corpos Gerentes do C.P.A. é que se apercebe das afirmações de alguns associados a “reclamarem” alguns dividendos pela colaboração que eventual, e ocasionalmente, prestam. Todos
nós sabemos como são constituídas as associações culturais e recreativas
e quais são os seus objectivos.
Ora, um Presidente da Direcção ou outro director que tivesse que
agradecer com o que quer que fosse: uma caneta; um café; uma imperial; um porta chave, etc., a um sócio que ajude a fazer uma determinada coisa, aos atletas que todos os fins-de-semana representam o Clube
nas diversas modalidades, além de não ter suporte financeiro, corria o
risco de se esquecer de alguém e seria “pior a emenda que o soneto”.
Muitos fazem a ideia, mas a maioria dos associados nem se apercebem da quantidade de sócios, familiares, atletas, pessoas anónimas,
autarcas, camaradas nossos não associados, que estão a trabalhar (e
outros já o fizeram em tempos) ou a desenvolver tarefas/acções para o
desenvolvimento do C.P.A..
São muitas as pessoas que estão “embarcados neste navio” e que,
diariamente, desenvolvem trabalho para o crescimento do nosso Clube:
“O C.P.A.”.
Se fossemos aqui enumerar e contabilizar todas as pessoas (foram
mesmo muitas!), teríamos que contar aqui uma história de 25 anos de
trabalho, dedicação, obra feita, e, certamente, o que ficará para a história contar, será sem dúvida, os fortes laços de amizade e camaradagem
que se estabeleceram entre as pessoas/Marujos.
Assim, foram os Sócios fundadores, são os associados, foram os
Corpos Gerentes que por cá já assumiram funções em mandatos anteriores, os técnicos/Monitores, são os seccionistas/coordenadores das
modalidades desportivas, são os autarcas, são pessoas anónimas, enfim,
foi, e é, uma panóplia de pessoas que estão e continuam a ajudar e a
querer participar no desenvolvimento do C.P.A.. Seria uma tarefa extremamente difícil, e certamente compreenderão, agraciar todos e também
poderíamos correr o risco de nos esquecermos de alguém. Relembramos
todos os associados que, nestes 58 Boletins Informativos “O MARUJO”
já editados, muito se falou e se tem agradecido a todos os associados e
não só, que contribuíram para o crescimento do C.P.A..
Só com a colaboração de todos, unidos e de uma forma desinteressada mas com grande dedicação e forte amor à causa, poderemos crescer ainda mais.
No entanto, nos momentos oportunos, os Directores do C.P.A. não
se esquecem nem se poupam em agradecer a todos aqueles que nos
têm ajudado e distinguir quem realmente tem que ser distinguido. Como
facilmente compreenderão, “não se pode oferecer uma fatia de presunto e depois querer receber um porco”.
As pessoas a que realmente nos temos de curvar e agradecer em
alto e bom som, e que praticamente ninguém se lembra do seu trabalho
e empenho, não desprezando todos os outros, são as esposas/companheiras que têm de cuidar dos filhos e tratar de muita coisa
em casa e fora dela, enquanto os dirigentes/coordenadores estão ao serviço do Clube, e enquanto os atletas andam a mais de 10, 12 e 15 anos
(sem nunca terem desistido) a treinar e a participar nas provas desportivas em representação das cores do Clube e de Portugal, de Norte a Sul
do País e na Europa.
Para todos, em especial para os atletas, e em particular para as companheiras/esposas, um grande BEM HAJA..

Libertação da mulher
Muito se tem dito e escrito sobre a importante questão
da libertação da mulher.
Todavia, não raro se tem desviado e até tentado inverter o
sentido com que deve ser
encarada e resolvida. Tem-se
insistido, de facto, principal ou
somente, nos aspectos familiar
e económico de uma tal libertação. É o que quase exclusivamente tem sido feito no
mundo onde prolifera e impera a sociedade de consumo.
Temos visto, de facto, (mais
nos anos setenta) grande quantidade de manifestações, promovidas pelas chamadas MLM (Movimentos de
Libertação da Mulher), em que se acentuam, exagerada ou quase exclusivamente, esses dois aspectos, chegando ao ponto ridículo de pretender inverter, ou
quase, os papeis que o homem e a mulher desempenham na sociedade.
Mas tais manifestações não têm passado, a maior parte delas, de exóticas
e/ou divertidas exibições ou passatempos de camadas parasitárias e oportunistas.
De facto, têm sido quase só mulheres da alta e média burguesia que as têm promovido e a eles têm ocorrido, pelo que é de perguntar: Querem elas libertar-se,
essas senhoras? Mas de quê, afinal?
Esquecem-se (voluntariamente) de que a libertação da mulher não começa
por aí, nem deve ser isso que apregoam. A libertação da mulher não consiste na
satisfação de uns tantos caprichos de senhoras burguesas, pretensamente contestatárias que, desse modo, se julgariam ou sentiriam libertas de complexos e recalcamentos nelas engendrados pela sociedade de que são expoente e que, afinal
não querem ver destruída, atendendo aos privilégios que dela usufruem.
A libertação da mulher há-de ser algo muito superior e não acontecerá isoladamente, mas como elemento de uma libertação mais ampla que será dos
homens e das mulheres em relação a tudo o que os explore, oprime ou subjugue.
A libertação da mulher só acontecerá, em boa verdade, e em definitivo, numa
sociedade política, económica, social e culturalmente justa, que poderá nunca ser
alcançada, mas que deve constituir uma meta para a humanidade.
Efectivamente, só numa sociedade assim a mulher será realmente livre, pois a
sua libertação autêntica e completa não é só familiar e económica; assume vários
aspectos (político, económico, familiar, social, cultural, etc.) todos interdependentes e indesprezíveis.
A mulher tem pleno direito e dever de se movimentar na sociedade e suas instituições em pé de igualdade com o homem. Tem o direito e o dever de tomar
parte em todas as actividades sociais. E tem necessidade, direito e dever de contribuir para o desenvolvimento económico da sociedade, ou seja, tem necessidade, direito e dever de possuir um posto de trabalho, como qualquer homem, e
ainda o direito de auferir, de um trabalho igual ao de um homem, um vencimento igual.
A mulher tem, em suma, o direito e o dever de ser um elemento activo na
comunidade. Tem o direito de usufruir dela tudo o que ela seja capaz de lhe proporcionar e o dever de contribuir para a mesma com tudo o que ela exija e esteja ao seu alcance conceder-lhe.
A verdadeira libertação da mulher consiste nisto: Sentir e exercer o direito e o
dever de participar activamente na construção da sociedade. Mas de uma sociedade crescentemente justa, tolerante, plural. Que não se preste à participação da
mulher na construção da sociedade, à mera criação de mais-valia para aumentos
dos privilégios de uma minoria já bastante privilegiada.
É que a mulher não tem que se libertar do homem (também tem, em muitos
casos). Tem é, essencialmente, que se libertar, tal como o homem, e juntamente
com ele, lado a lado com ele, da dominação, da opressão, do obscurantismo e das
injustiças de que são vítimas uma e outra.

João da Silva Ferreira
CABO “E” REFORMADO - SÓCIO Nº 3536
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Mãos à obra II…
Conforme publicado no boletim informativo anterior, as obras de
conservação (telhado, 2º andar direito e escadas) foram concluídas
no mês de Setembro/Outubro de 2008.
Entretanto, no novo espaço onde se pretendem implementar
novas valências/equipamentos, as demolições só foram possíveis com
a colaboração da Marinha (através do Comando do Corpo de
Fuzileiros/Base de Fuzileiros, que facilitou a deslocação, à sede social,
de um catrapila para demolir algumas construções abarracadas e
colocá-las no exterior), e do Departamento de Ambiente da Câmara
Municipal de Almada (que removeu o referido entulho para o aterro
municipal).
Na continuação dos contactos com a Câmara Municipal de
Almada, temos vindo a desenvolver esforços para que, no mais breve
espaço de tempo possível, sejam ultrapassadas algumas questões de

pormenor que faltam esclarecer: no dia 14 de Outubro, fomos recebidos, no Departamento de Urbanismos da Câmara Municipal de
Almada, pelo Sr. Dr. José Gonçalves, Vereador do Departamento,
estando também presente o Sr. Arquitecto Campelo que, conforme
já foi noticiado, tem vindo a acompanhar todo o processo relacionado com as novas obras na Sede Social.
Após a explanação das nossas propostas, o Sr. Vereador informou
que a Câmara está solidária e entende as nossas necessidades, mas continua por resolver o Plano da Frente Ribeirinha Nascente, já aprovado
pelo Município de Almada, estando a aguardar na C.C.R de Lisboa e
Vale do Tejo. Entretanto, por determinação do Governo, está a decorrer
um estudo para decisão breve de uma nova proposta, mas alargada,

que envolve os terrenos da Margueira-Lisnave, Siderurgia Nacional e
Quimiparque; é um plano que vai abranger todo a Arco Ribeirinho Sul
do Tejo, do qual de momento só conhecemos o nome, com a promessa do Governo de que até ao final de 2008 estará completo.
Estando nós cientes de que é necessário dar continuidade às nossas propostas e concluir os compromissos assumidos com os
Associados, para uma tomada de decisão, serão pesadas diversas
questões, tendo sempre que ter em conta o tipo de utilização que se
prevê naquele Plano para o local, o custo da obra a construir, o reaproveitamento de algumas estruturas em caso de mudança, o tempo
de utilização e rentabilidade da mesma.
Mais uma vez afirmámos ao Sr. Vereador que estamos conscientes da importância de uma resposta imediata perante os Associados
e que, se de momento não for possível construir nada no local, a procura de uma alternativa
a curto prazo é a única
solução.
Neste sentido, foi
agendada uma visita do
Sr. Vereador e do Sr. Arquitecto à Sede Social
para recolha de mais
informação; visita essa
que se veio a realizar dia
12 de Novembro de
2008, na qual participaram o Sr. Arquitecto
Ricardo Carneiro (assessor do Sr. Vereador José Gonçalves), o Sr. Arquitecto Campelo e a Sr.ª
Arquitecta Maria José.
Após a visita ao espaço, informaram que o mesmo tem condições
para a construção do que se pretende construir; há, no entanto, que
esperar até ao final do mês de Janeiro/Fevereiro de 2009, data em
que se prevê que seja conhecido o parecer do plano ou planos que
estão em estudo para a zona.
Estamos conscientes das necessidades, mas uma tomada de decisão neste momento tem que ser bem ponderada, tendo em conta
que envolve elevadas responsabilidades financeiras. Mas ficar sem
uma solução é a liquidação do Clube e é essencial dar aos Associados
as respostas que merecem e que são justas.

Horário do Portão da Romeira
Muitos sócios têm manifestado o seu descontentamento, junto dos elementos da Direcção do Clube, em virtude do portão da Romeira ter encerrado definitivamente a passagem para peões a partir das 20 horas.
Toda a comunidade Naval está bem ciente dos inconvenientes desta
situação.
No entanto, há poucos dias atrás, o CPA enviou um ofício ao Sr.
Comandante da B.N.L., recentemente empossado no cargo e que detém a
jurisdição da área do Alfeite, a explanar os diversos motivos sobre a importância do referido acesso no período indicado, para os nossos associados e
não só.
Ora, sendo assim, leva-nos a querer que o assunto não está esquecido e
com certeza que se encontrarão formas de minimizar os “prejuízos” dos nossos associados e toda a comunidade naval.
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Assembleia Geral

Assembleia Geral Ordinária

» de 10 de Setembro de 2008

CONVOCATÓRIA

De acordo com o Regulamento Geral, realizou-se, no dia 10
de Setembro de 2008, uma Assembleia-Geral Extraordinária.
A ordem de trabalhos da Assembleia-Geral foi constituída
pelos seguintes pontos: discussão e votação do Plano de
Actividades e Orçamento para 2009, e debate para a recolha de
opiniões sobre as novas valências a implementar na Sede Social.
O Plano de Actividades e Orçamento para 2009 foi apresentado pelo Presidente da Direcção, Carlos Cardoso, aos associados
presentes. Foram colocadas algumas questões sobre o Plano de
Actividades, às quais o Presidente da Direcção respondeu, esclarecendo. O referido Plano foi aprovado por maioria dos presentes.
De seguida, passou-se ao ponto dois, “Debate para a recolha
de opiniões sobre as novas valências a implementar na Sede
Social”, em que o Presidente da Direcção apresentou as mesmas
através de um dossier elaborado para o efeito. Foram feitas algumas intervenções por parte dos associados. Todas as questões
colocadas foram respondidas e/ou esclarecidas pelo Presidente da
Mesa da Assembleia-Geral e/ou Presidente da Direcção.
No ponto: Diversos, foi proposto pela direcção e aprovado
pela Assembleia, o seguinte: demissão do cargo, a pedido do
interessado, do Coordenador da Cultura e Lazer, Manuel Patrício,
que foi substituído pelo 2º vogal da Direcção, sócio nº 3848 Carlos Manuel Simão Ribeiro; e foi cooptado para o cargo de 2º
vogal, o associado nº 3437 Pedro Nuno N. Cruz da Costa.
Esta Assembleia, em número de presenças, foi umas das que
teve menos participação por parte dos associados. A divulgação
apenas foi efectuada no Boletim Informativo O MARUJO nº 57.
É de referir que a Assembleia-Geral de 11 de Março de 2008,
também foi feita apenas no nosso Boletim Informativo, no entanto, a presença de associados foi bastante significativa. Podemos
assim concluir que a participação dos sócios nas AssembleiasGerais, apenas depende da importância que cada um dá às mesmas e não do modo de divulgação.
Independentemente da reduzida presença de associados, a
Assembleia-Geral foi participada, dado a forma como as questões
foram colocadas, sempre de uma maneira correcta, disciplinada e
em perfeita harmonia, o que demonstra interesse pelas actividades e vida associativa do Clube.

25 de Março de 2009
Nos termos do artigo 6º, e em conformidade com os artigos 9º e 10º, e alínea d) do artigo 42º do Regulamento Geral, convoco a
Assembleia Geral do Clube de Praças da
Armada, para reunir em sessão ordinária, no
dia 25 de Março de 2009, Quarta-feira, pelas
20.30 horas, na Sede Social do Clube de
Praças da Armada, sita na Rua Manuel José
Gomes, 123, Cova da Piedade, Almada, com
a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um
Discussão e votação do Relatório
de Actividades e Contas de 2008;
Ponto dois
Diversos
Não havendo número legal de sócios para
deliberar em primeira convocatória, convoco
a mesma Assembleia-Geral, conforme determinado no artigo 10º do Regulamento Geral,
para reunir em segunda convocação, no
mesmo local e dia, com a mesma ordem de
trabalhos, pelas 21.30 horas, deliberando então com qualquer número de associados presentes.
Sede, Cova da Piedade, 17 de Fevereiro de 2009.
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(assinatura ilegível)

Francisco Manuel Chilrito Leal

Alterações nos corpos gerentes
COORDENADOR
DA CULTURA
E LAZER

2º VOGAL

Carlos Manuel
Simão Ribeiro

Pedro Nuno
Nicolau
Cruz da Costa

SÓCIO Nº 3848

SÓCIO Nº 3437
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Conforme aprovado na Assembleia-Geral Extraordinária, realizada no passado dia 10 de Setembro de 2008, os Corpos Gerentes do Biénio 2008/2009, tiveram as seguintes alterações: - o
Coordenador da Cultura e Lazer, Manuel Patrício, por motivos
pessoais, pediu a demissão do cargo e foi substituído pelo
2º Vogal, Carlos Simão Ribeiro; - o associado nº 3437 - Pedro
Nuno N. Cruz da Costa, foi cooptado para o lugar de 2º Vogal
da Direcção.
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Regularização das quotas Carta Campista Nacional
CHEGOU O MOMENTO DA VERDADE

NÃO ESPERE PELOS MESES DE VERÃO

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 transferência bancária; ou por autorização de débito em conta. No entanto, verifica-se
que vários associados não o fazem, independentemente de lerem as sucessivas 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 (fundadores 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.

Requisite ou revalide já a Carta Campista Nacional, a Carta Campista
Juvenil (válida até ao ano em que perfaz 14 anos), Carnet Camping
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, conforme tabela da Federação. A Carta Campista Internacional é um documento que permite acampar no estrangeiro, sendo emitido gratuitamente
aos portadores de CCN. A Carta Campista Juvenil, documento que possibilita ao jovem campista menor de 14 anos, acampar em Portugal, de emissão 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.

Plano de Regularização
de quotas
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 continuar a pagar as suas quotas. Ora, esse valor mensal de 1,5 , vai-se acumulando, 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 atraso na totalidade, podem aderir ao Sistema de Débitos Directos, no seu próprio interesse, por forma a liquidar as mesmas, mensalmente, pelo valor a indicar, no mínimo de 4,5 . Por exemplo: se deve 60 , todos os meses serlhe-á debitado 4,5 na conta bancária que indicar, até a dívida ficar saldada.
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.

«Aldeia de Benquerença
é terra de marinheiros»
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 realização do convívio anual de conterrâneos de Benquerença se realize por
muitos e muitos anos.
Título extraído do «Jornal do Fundão», nº 3236 de 21AGO08

Renumeração
de n.º de associado
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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.
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Clube de Praças da Armada
recebe Medalha de Prata
da Cidade de Almada
No passado dia 8 de Julho de 2008, a Câmara Municipal de Almada, nas pessoas da Presidente Maria Emília Sousa e Presidente da Assembleia Municipal José Manuel Maia, atribuiu ao Clube de Praças da Armada a Medalha de Prata da Cidade de Almada.
Tão elevada homenagem foi recebida pelo Presidente da Direcção, Carlos Cardoso, e foi
o reconhecimento pelos 25 anos de trabalho realizado em prol do movimento associativo
e do contributo para o desenvolvimento do Concelho de Almada.
A cerimónia de entrega de Insígnias e Medalhas Municipais, decorreu na Sala de Cinema
da Academia Almadense, em Almada.
No mesmo dia e local, foi atribuída à Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa e Escola Naval, a Medalha de Ouro da Cidade de Almada.

A propósito do 25º Aniversário

No dia 22 de Novembro de 2008, o Clube de Praças da Armada comemorou o seu 25º Aniversário e procedeu à entrega dos emblemas de prata aos
sócios fundadores, numa cerimónia realizada para o efeito, na Cooperativa de
Consumo Piedense, na Cova da Piedade.
Na sequência da referida cerimónia, no passado dia 08 de Janeiro de
2009, numa cerimónia de apresentação de cumprimentos, o Clube de
Praças da Armada recebeu das mãos de Sua Ex.ª o CEMA, Sr. Almirante
Melo Gomes, uma lembrança felicitando o CPA pela passagem do 25º
Aniversário.
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A cerimónia decorreu no Gabinete
de Sua Ex.ª o CEMA, tendo o CPA sido
representado por vários elementos: o
Presidente da Direcção, Carlos Cardoso;
o Vice-Presidente da Direcção, João Madeira; o Tesoureiro, Joaquim Maltinha; e
o Presidente da Mesa da AssembleiaGeral, Francisco Leal.
A cerimónia foi antecedida por
uma conversa informal onde o CPA teve
a oportunidade de expor/apresentar as
actividades e o trabalho que o Clube
desenvolveu nestes 25 anos de existência e o que pretende desenvolver no
futuro. Os membros dos corpos gerentes presentes aproveitaram também a
oportunidade para expôr algumas das
preocupações do CPA, tanto de âmbito
interno como externo, e os objectivos
previstos para um futuro próximo.
Tivemos também a oportunidade
de agradecer todo o apoio que a Marinha nos tem proporcionado, pelas diversas Unidades e em diversos momentos.
Sua Ex.ª o Sr. Almirante CEMA, reconheceu o trabalho que o CPA tem
desenvolvido em prol dos seus associados (militares da Armada) e familiares, e
admira as pessoas que, nas suas horas livres, se disponibilizam/dispõem a trabalhar em prol dos outros, reafirmando que, em tudo o que lhe for possível e
dependa de si, continuará a conceder apoio ao CPA, como aconteceu até à
data. Ao finalizar a cerimónia desejou as maiores felicidades e êxitos para o
nosso Clube.
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25º ANIVERSÁRIO – Sócios

N

o dia 22 de Novembro de 2008, no salão da Cooperativa Piedense, o
C.P.A. promoveu uma sessão solene para comemorar o seu 25º Aniversário.
Com o salão repleto de associados e convidados, a cerimónia teve períodos
de grandes manifestações de camaradagem, recordações e amizade, onde, a
miúdo, os sentimentos floriram até à incontenção das lágrimas nos olhos de
muitos, especialmente, dos muitos sócios fundadores presentes, talvez por
serem aqueles que mais lutaram e sofreram para que o seu “filho” vingasse
nesse período difícil da vida. Tudo fizeram para que existência e nome do Clube
de Praças da Armada constassem em cartório notarial, criando assim, os princípios elementares à exigência da dignidade e do respeito que as instituições de bem têm direito no espaço do tempo e na filosofia da
vida.
Tanto mais que, nessa luta, estava mais do que uma
agremiação cultural, desportiva e recreativa: Era o
desejo de gerações de uma classe de marinheiros
reprimida, as mãos da hierarquia do comando na
Armada, e não só, que sonegavam os elementares
direitos à democracia nos seus princípios mais
nobres – o associativismo.
Têm sido inúmeras as provas exigidas pelas
contingências da vida, como sempre acontece
aos filhos dos pobres. Mas as dificuldades ajudam
a caldear os homens e as instituições na preparação para as dificuldades da vida.
Já não é de hoje que unanimemente se reconhece, dentro e fora da Armada, que o C.P.A. é um elo tão
importante como todos os outros nesta corrente associativa de classes militares, como ainda, no conjunto das colectividades da freguesia da Cova da Piedade e do concelho de
Almada.
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O expoente de nossas convicções está na atribuição ao
C.P.A., pela edilidade máxima do concelho de Almada, à data
do aniversário do seu 25º ano, a MEDALHA DE PRATA
MUNICIPAL DE MÉRITO E DEDICAÇÃO. Assim como, e não menos importante, a presença do representante de S. Exa. o Almirante CEMA, nessa sessão comemorativa.
Às 16.00 horas, como o programa previa,
deu-se início à cerimónia comemorativa do 25º
aniversário do C.P.A..
A Mesa de Honra foi composta com a presença do Sr. Comandante Costa Sousa, em representação do CEMA – Sr. Vereador António Matos em
representação da C.M. Almada – Sr. Presidente da
Junta de Freguesia da Cova da Piedade –
Representante da Confederação das Colectividades de
Cultura e Recreio – Presidente da Cooperativa Piedense –
Cabo Manuel Gomes, representando os sócios fundadores –
Presidente da Direcção do C.P.A. – e o Presidente da Mesa da
Assembleia-geral do C.P.A..
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recebem emblema de prata

Estavam também presentes na cerimónia
como convidados, os Exmos. Senhores: Presidente da Assembleia Municipal de Almada,
Associação Socorros Mútuos 1º Dezembro,
Associação Atletismo de Setúbal, Estrelas do
Feijó, Associação das Colectividades do
Concelho de Almada, Clube Recreativo Barroquense, Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, Associação de Fuzileiros,
Sociedade Filarmónica União Artística Piedense,
Associação de Praças da Armada, Associação
Nacional dos Militarizados da Marinha, Clube do
Sargento da Armada, Associação Nacional de
Sargentos e Associação dos Militares na Reserva e Reforma.
Conduziu a cerimónia o presidente da Assembleia do C.P.A., Sr. Cabo Leal.
Iniciou as intervenções o Sr. Cabo Gomes, na qualidade e no colectivo dos
sócios fundadores.
Nas suas palavras, cheias de emoção, sentido e história, sobressaiu o sentimento e a certeza do dever cumprido, quando trouxe à memória as muitas dificuldades enfrentadas na caminhada, e também alguns nomes daqueles que, pela
determinação e coragem, foram pela hierarquia da Marinha afastados, estando
ele próprio entre essas vítimas. Mas orgulhou-se porque a vontade e a obra prevaleceram. Este palco que hoje é a vontade e a competência da classe, demonstram quão fecundas foram as sementes de determinação lançadas à terra e ao
mar na seara da esperança e das convicções das Praças da Armada.
Coube ao presidente da direcção, o Sr. Cabo Cardoso, prosseguir no uso da
palavra. O Cardoso explanou as actividades desportivas, culturais e administrativas mais significativas ao longo da vida desta instituição, até aos dias de hoje.
Muitos e variados foram os êxitos alcançados, desde campeonatos nacionais a
atletas pré-olímpicos, centenas de atletas praticando diversas modalidades.
Filiado em várias federações e associações. O C.P.A. adquiriu a sua sede sem ajudas exteriores e ultimamente o terreno adjacente. Outro ponto alto no seu historial, foi a atribuição do estatuto de INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA.
Esteve na base e na promoção de todas as homenagens conjuntas prestadas aos
MARINHEIROS TARRAFALISTAS. Por todas as nossas lutas, sacrifícios e vitórias,
conquistámos por direito próprio o respeito que nos é devido pelas instituições
militares e civis. Disse o presidente da direcção, a terminar.
Seguiram-se intervenções de todos os convidados, os quais, em palavras sentidas, felicitaram e elogiaram o C.P.A., entregando no acto da palavra, lembranças alusivas ao 25º aniversário do C.P.A..
O Sr. Vereador António Matos, representando a C.M.Almada, teve honras
de encerramento das intervenções verbais na cerimónia. Num discurso eloquente, sentido e contagiante, enalteceu o trabalho desenvolvido pelas sucessivas
direcções, em todas vertentes assumidas pelo C.P.A.; disse também que esta instituição é uma das que, no concelho, tem o maior número de associados.
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Disponibilizou as potencialidades da Câmara na ajuda para a resolução do
aumento do espaço físico do Clube. A história conseguida por este punhado de
homens do mar, é um marco relevante no associativismo do concelho. E por
todos os escolhos enfrentados e ultrapassados, ele se curva com honra perante
a dignidade e persistência desta classe, enquanto membros do C.P.A..
A cerimónia viria a terminar da forma mais condigna: todos os associados
fundadores presentes, foram chamados pelo número decrescente de associado
para receberem o EMBLEMA DE PRATA dos 25 anos de associado e também o
DIPLOMA, onde se consagra a honra atribuída. A entrega foi efectuada pelas
diversas individualidades presentes.
Esta jornada de afirmação, camaradagem e vigor associativo das Praças da
Armada, concluiu-se com um beberete confraternizante, onde se cantaram os
parabéns, no acto de apagar as 25 velas do bolo de aniversário do C.P.A.

Colaboração de
Geraldo Lourenço
Sócio 116
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Actividades Desportivas
Inicío de época 2008/2009
Nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2008, a Direcção do Clube teve
de implementar medidas de contenção de despesas no âmbito geral e nas secções desportivas. Assim, apenas apoiou as provas que estavam calendarizadas nos campeonatos
nacionais do Ranking/Taça de Portugal. No início da presente época, temos vindo a solicitar aos atletas para participarem apenas em provas da Taça/Ranking da Taça de Portugal
(campeonatos nacionais), por forma a que possamos, no mínimo, garantir a participação
das equipas. Todas as outras participações, prova a prova, têm de ser propostas à Direcção
com a devida antecedência e fundamentadas, para assim decidirmos em conformidade.
Não podemos tratar todas as modalidades por igual modo, porque cada uma tem a sua
própria organização e filosofia (umas conseguem apoio, outras não), divergindo umas
para as outras. Compete à Direcção analisar os prós e contras, com a devida antecedência, e decidir. Num futuro próximo, até melhores dias surgirem, a Direcção não poderá
assumir mais compromissos para além daqueles que actualmente tem. Logo que oportuno, a Direcção convocará uma reunião com todos os responsáveis das modalidades desportivas, a fim de informar os custos que as secções estão a ter mensalmente e de avaliar todas as situações mais em pormenor e no concreto.

Desde já felicitamos todos os atletas que se mostraram compreensíveis pelos problemas apresentados pela Direcção, continuando mesmo assim a representar o Clube,
o que nos congratula por esse voto de confiança.
Devido a compromissos assumidos anteriormente e como também não nos podemos desresponsabilizar dos desafios que nos são colocados, vamos organizar os
seguintes eventos: Convívio Distrital de Benjamins em Pavilhão, em 22 de Março;
Campeonato Nacional Absoluto’09 em Orientação, em 30 e 31 de Maio e o III Torneio
de Tiro do CPA, em 13 e 14 de Junho.
Além de pedir mais este esforço adicional de todos na organização dos referidos
eventos, estamos em crer, que, com a determinação, e conhecimento de todos, vamos
saber ultrapassar esta “crise”.
Estou certo!...
Carlos Cardoso
Presidente da Direcção

Triatlo
Nacional de Clubes em Penacova
A época de Triatlo no CPA ficou marcada pelo Vice Campeonato conquistado no Nacional de Clubes, em Penacova, no escalão de seniores masculinos.
Este foi, sem dúvida, o ponto alto desportivo da época de 2008, uma época
onde há ainda a destacar o 8º lugar final na Taça de Portugal (maior prova
nacional a nível de clubes) e o 9º lugar no Circuito Nacional. De notar que tais
classificações foram obtidas entre mais de 30 clubes participantes.
Hoje, o CPA é um dos bons clubes a nível nacional, alcançando regularmente classificações colectivas nos 10 primeiros lugares.
Ao longo da temporada, que começou no Jamor, a 10 de Fevereiro/08 e
terminou em Santarém a 09 de Novembro/08, contou com atletas do CPA,
num total de 23 provas. A saber:
PARTICIPAÇÃO EM 21 PROVAS NACIONAIS
• Campeonatos Nacionais Individuais (Triatlo - Estoril, Duatlo -Cartaxo e
Aquatlo – Sesimbra, Triatlo Longo - Abrantes)
• Campeonatos Nacionais por Equipas (Triatlo – Peniche e Penacova,
Duatlo – Cadaval)
• Campeonatos Nacionais de Grupos de Idade (Triatlo – Raiva, Duatlo –
Mangualde)

• Taça de Portugal (Matosinhos, Penafiel, Quarteira, Alpiarça, Pedrógão
Grande, Oeiras, Aveiro, Mangualde, Fafe, Fundão)
• Circuito Nacional (Jamor, Vila Franca de Xira, Santarém)
PARTICIPAÇÃO EM 2 PROVAS INTERNACIONAIS
• Lisboa Long Distance Triathlon
• Campeonato de Europa de Triatlo de Grupos de Idade
Foi um vai e vem constante, percorrendo o país de Norte a Sul, do Litoral
ao Interior. Curioso o facto de, em quase todas as provas, alguém se acercar de
nós, para saber da nossa Briosa ou para recordar tempos já idos. Esta foi, sem
dúvida, a maior vitória (não desportiva) da época.
Quanto a outros resultados, os desportivos mais relevantes foram:
• Vice-Campeão no Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo (seniores
masculinos);
• Vice-campeão Nacional Duatlo, grupo idade 45-49 (António Horta);
• Vice-campeão Nacional Triatlo, grupo idade 45-49 (António Horta);
• Vice-campeão Nacional Triatlo, grupo idade 25-29 (Jorge Duarte);
• 4º Lugar colectivo, no Triatlo de Fafe;
• 6º Lugar no Campeonato Nacional Absoluto de Clubes de Triatlo;
• 6º Lugar no Campeonato Nacional Absoluto de Clubes de Duatlo;
• 8º Lugar na Taça de Portugal de Triatlo;
• 9º Lugar no Circuito Nacional;
• 9º Lugar geral Campeonato Nacional de Duatlo (Paulo Marques);
• 11º Lugar geral Duatlo Mangualde (António Horta);
• 13º Lugar Ranking Nacional de Duatlo (João Ferreira);
• 14º Lugar geral Triatlo de Fafe (Pedro Madeira);
• 15º Lugar geral Campeonato Nacional de Duatlo (João Ferreira);
Para 2009, a fasquia encontra-se muito elevada. Repetir os resultados desportivos desta época será muito difícil. No entanto, o CPA não pode viver apenas de resultados desportivos. Promover o Clube, e consequentemente a
Armada, terão de ser sempre os primeiros objectivos.
Colaboração do Coordenador da Secção
Moreira Ribeiro

Equipa do CPA em 2.º lugar (Vice-Campeões), no Nacional de Clubes, em Penacova
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BTT
Objectivo: Taça de Portugal
A secção de BTT é uma caso de sucesso
com menos de um ano de existência. É composta por 8 membros do escalão de elite,
que se têm empenhado para conseguir bons
resultados. São bem recebidos nas provas
que fazem, não só pela simpatia como pela
motivação.
Neste momento já realizaram 8 provas
(Ota, Camarnal, Canha, Porto Alto, Vendas
Novas, Almeirim, Salvaterra de Magos e
Idanha-a-Nova na qual fizeram 100km).
Os resultados alcançados têm sido bons,
nomeadamente em Vendas Novas (Nuno
Cruz obteve o 4º lugar) e no Porto Alto
(Carlos Borges e Bruno Maia ficaram em 5º
e 8º lugar, respectivamente).
O objectivo é entrar na Taça de Portugal
de maratonas em BTT e trabalhar para conseguir cada vez melhores resultados.
Colaboração dos Coordenadores da Secção

Carlos Borges e Bruno Maia

EQUIPA DO C.P.A.
Apoiada pela VELOPROF – Cruz de Pau (http://www.veloprof.pt), que ofereceu os equipamentos
Da esquerda para a direita (Em cima): Tiago Borges, Fernando Aquino, Hugo Rodrigues,
Hugo Barrela e Luís Nunes. (Em baixo): Carlos Borges, Bruno Maia e Nuno Cruz.

Equipamento

VELOPROF
O Clube de Praças da Armada e a loja de bicicletas VELOPROF, na
Cruz de Pau, vão lançar, até ao dia 1 de Maio de 2009, um concurso no qual os interessados têm de responder à seguinte pergunta:
— Que equipas profissionais patrocina a INVERSE, na
época de 2009?
Todas as respostas correctas irão a sorteio, cujo vencedor ganhará
um Equipamento VELOPROF (camisola e calção), na loja VELOPROF,
na Cruz de Pau, em 20 de Maio de 2009, às 17.30h . Participe, respondendo para o seguinte e-mail: cpa.bttconcurso@gmail.com,
indicando o nome, morada e contacto.

A TUA LOJA DE BICICLETAS

VEM ALIVIAR
O STRESSE
JUNTA-TE A NÓS
12% desconto para sócios

VENDA, OFICINA
E REPARAÇÃO DE BICICLETAS
Rua Joaquim Valentim Correia, n.º 13, Cruz de Pau,
2845-584 Amora
Tel.: 212 226 252 • Fax: 212 226 274
email: geral@veloprof.com • www.veloprof.com
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Aventura
EQUIPA DO CPA EM 1º LUGAR

Bicampeões Nacionais
em Corridas de Aventura
A época de
2007/2008,
terminou nos
dias 12 e 13
Julho 2008,
em Torres Vedras, com a
realização da
última prova
do calendário,
que coincidiu
com o I Campeonato Nacional de Corridas de Aventura. O CPA
cometeu a proeza de conquistar o:
— 1º lugar em Elite Masculina (Campeões Nacionais – elite
Masc.);
— 1º lugar em Elite Mista (Campeões Nacionais – Elite Mista).
Nesta prova, o CPA dominou desde o início até ao fim sem dar
hipóteses aos adversários, e assim, pela 2ª vez consecutiva, confirmou o título de Campeões Nacionais, da época 2007/2008.
Aos atletas agora Bicampeões Nacionais, bem como ao sócio
Luís Conceição por ter apoiado a equipa na assistência às provas, a Direcção do CPA dá os parabéns pelo magnífico título
alcançado.

ÉPOCA 2008/2009
Desde do início da época de 2008/2009, a equipa de Aventura
do CPA, já participou em três provas da Taça de Portugal, das sete
que compõem o calendário desportivo.
Na presente época, passaram a existir três escalões de competição: Elite Mista, Elite Masculina e Aventura.
— No dia 11
Outubro, realizou-se o
III Campeonato Ibérico, em Belourado
(Burgos), tendo o CPA
alcançado o 9º lugar
numa prova que contou com muitas dificuldades. De referir
que, no total, participaram 29 equipas,
tendo o CPA conquistado o 1º lugar entre as cinco equipas
Portuguesas, o que lhes valeu o 1º lugar na Taça de Portugal.
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A 2ª prova, III Corrida de Aventura do Exército/ADFA, realizou-se nos dias 15 e 16 Novembro, em Beja. A equipa do
C.P.Armada fez uma excelente prova, obtendo uma vitória no
final com uma grande réplica da equipa espanhola que ficou em
2º lugar com os mesmos CP`s. No escalão de Aventura, a 2ª equipa do CPA (CPA Zebros) ficou em 6º lugar, entre 26 equipas participantes.
A 3ª prova,
Estoril Portugal XPD
Race, que contou
para o Ranking
Mundial, realizouse entre 30 de
Novembro e 05
de Dezembro. Teve
início no Estoril,
passou por várias
localidades
da
margem Sul, indo até Vendas Novas e veio a terminar no local
onde teve início. O percurso foi um pouco difícil, com cerca de
700 km para percorrerem. O C.P.Armada fez uma prova dentro
das suas possibilidades (não esquecendo que as equipas internacionais, praticamente todas elas eram profissionais ou semi),
lutou até onde pode e, no final, obteve um 16º lugar, sendo a
2ª equipa portuguesa melhor classificada, obtendo 100 pontos
(1º lugar) para o escalão Elite Mista.
Decorridas três provas, as equipas do CPA encontram-se em
1º lugar na Elite Mista e 3º lugar do escalão de Aventura
(CPA Zebros).
Colaboração do Coordenador da Secção

José Marques
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Orientação
Bons resultados para o CPA
A época de 2008/2009 da modalidade de
Orientação em BTT (ORI-BTT), iniciou-se no passado mês de Setembro de 2008.
A equipa de ORI-BTT do CPArmada conta
com a participação de 5 atletas: José Marques,
no escalão HE; José Rodrigues e Jorge Mendes
no escalão H21A; Nuno Liberal e Pedro
Martinho no escalão H35.
Face às diversas modalidades que se
desenvolvem no CPA, e na tentativa de minimizar os gastos, quer para o Clube, quer para
os atletas, têm os responsáveis desta secção
desenvolvido esforços para arranjar apoios
externos, o que, dado a conjectura nacional,
não tem sido fácil. Apesar destas dificuldades,
e graças à dedicação e empenho destes atle-

tas, o nome do CPArmada, tem sido dignificado,
como provam os resultados apresentados nas provas já realizadas:
— Nos dias 18 e 19OUT08, I Ori-BTT do .COM,
em Póvoa de Lanhoso: Pedro Martinho (H35)
1º Class.; Nuno Liberal (H35) mp; Jorge
Mendes (H21A) 2º Class.; José Rodrigues
(H21A) 22º Class. e José Marques (HE) 7º
Class.;
— Nos dias 22 e 23NOV08, II Ori-BTT Rota da
Bairrada, em Águeda: Nuno Liberal (H35) 1º
Class.; Pedro Martinho (H35) 7º Class.; José
Marques (HE) 9º Class.; Jorge Mendes (H21A)
6º Class. e José Rodrigues (H21A) 22º Class.
Colaboração do Coordenador da Secção
Jorge Mendes

EQUIPA DE ORI-BTT DO C.P.A. Da esquerda para a direita, em cima: José Marques,
Jorge Mendes e José Rodrigues. Em baixo: Pedro Martinho e Nuno Liberal.

Época de 2007/2008

Época de 2008/2009

A época desportiva de Orientação Pedestre de 2007/2008 terminou com os seguintes títulos conquistados:

A época desportiva de Orientação Pedestre teve início em Setembro de
2008, e contou já com as seguintes participações:
— Nos dias 27 e 28 de Setembro, Troféu Natura, na Figueira da Foz, o Clube
esteve representado por 7 atletas;
— Nos dias 8 e 9 de Novembro, Troféu COA, o Clube esteve representado
pelos atletas: Manuel Luís, António Graça e Victor Almeida em H45, José Amândio
em H40, Paulo Vieira em H35 e Nelson Monteiro em H21B;
— Nos dias 6 e 7 de Dezembro, 16º Campeonato Ibérico, que decorreu em Idanhaa-Nova, o Clube esteve representado pelos atletas: Manuel Luís (em representação da
Selecção Nacional) e António Graça em H45, Alberto Branco em HE, José Amândio em
H40, Paulo Vieira em H35 e Nelson Monteiro em H21B.
Relembramos que as referidas provas são pontuáveis para a Taça de Portugal
em Orientação Pedestre.
De toda a dedicação e empenho dos atletas, temos a destacar os 1ºs lugares
alcançados nas duas 1ªs provas referidas pelo atleta Manuel Luís no escalão H45.

Ranking da Taça de Portugal
— Manuel Luís, em H45 – Vice-Campeão Nacional;
— António Graça, em H40 – 5º Lugar.
Campeonato Nacional de Distância Longa
— Manuel Luís, em H45 – Campeão Nacional;
— C.P.Armada, em Vet. Masc. I – 5º Lugar.
Campeonato Nacional de Estafetas
— C.P.Armada, em Vet. Masc. I – Vice-Campeão Nacional;
— C.P.Armada, em Sem. Masc. – 4º Lugar (em 27 equipas).
Campeonato Nacional de Distância Média
— Manuel Luís, em H45 – Campeão Nacional.

PELA 2ª VEZ, CONSECUTIVA, O NOSSO ATLETA MANUEL
LUÍS REPRESENTOU-NOS NO CAMPEONATO IBÉRICO

Campeonato Nacional de Sprint
— Manuel Luís, em H45 – Vice-Campeão Nacional.

CAMPEONATO DO MUNDO DE VETERANOS
De 28 de Junho a 05 de Julho, decorreu na
zona da Marinha Grande, o Campeonato do
Mundo de Veteranos 2008.
Nesta competição estiveram presentes cerca
de 3500 orientistas de 39 países de todo o
mundo.
O CPA foi representado pelo sócio Paulo
Vieira que obteve uma excelente vitória
na Final B da Distância Longa do escalão
H35.
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O atleta do CPA, Manuel Luís, em Veteranos
II, representou Portugal ao mais alto nível, através de Selecção Nacional, no XVI
Campeonato Ibérico de Orientação,
que decorreu de 6 a 7 de Dezembro de 2008, em Idanha-a-Nova.
A sua participação foi excelente, dado os títulos alcançados:
— Campeão Ibérico de Distância Média;
— Vice-Campeão Ibérico de Sprint;
— 3º Lugar em Distância Longa;
— Portugal, Campeão Ibérico.
Foi com bastante agrado e satisfação que a Direcção e atletas,
receberam a notícia da convocação do atleta do CPA à Selecção
Nacional e também muito orgulho pelos títulos conquistados.
Desde já os nossos parabéns ao atleta.
Colaboração do Coordenador da Secção
Nuno Cruz
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Tiro Desportivo
PRÓXIMOS DESAFIOS:

InterShoot e Campeonato da Europa
de Ar Comprimido
Mais um ano terminou…
Depois de várias provas efectuadas
ao longo do ano de 2008, que resulta
num balanço positivo, vamos iniciar uma
nova época desportiva.
Podemos dizer que foram convocados dois atletas (Carla Santos e
Marracho) para, em Fevereiro, representarem Portugal na Holanda “ InterShoot”, de 05 a 07 de Fevereiro/09, e
no Campeonato da Europa de Ar Comprimido 10mts, em Praga, de 19 a 22 de
Fevereiro/09.

Carla Santos
a participar
na modalidade
carabina
deitado

ESCOLA DE TIRO
Para o corrente ano, a ideia é continuar o trabalho
que temos vindo a desenvolver, com novos projectos
e novas ideias.
Se gostas da modalidade
ou pretendes experimentar, aparece.

Colaboração do Coordenador da Secção
Carlos Santos
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Treinador: Carlos Santos
Contactos: TM 916992521 ou 933714719
E-Mail: cpa.tiro@gmail.com
Sede do Clube de Praças da Armada
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Novos Eventos

Próximas Actividades
para o 1.º semestre de 2009
MARÇO

MAIO
Convívio
de Benjamins
em Pavilhão

Dia da Marinha
— Comemoração do dia da Marinha inter-clubes (C.M.N.,
C.S.A. e C.P.A.), conforme
programa a divulgar;
— Lançamento da Medalha Comemorativa do Dia da
Marinha (20 de Maio).

22 de Março
(Domingo)

Campeonato
Nacional Absoluto’09
30 e 31 de Maio

Assembleia-Geral

Landeira - Vendas Novas

25 de Março (Quarta-feira)
FUNDADO EM 16-8-1983

JUNHO

ABRIL

Festas da Cidade de Almada

35.º
Aniversário
do dia
25 de Abril
— Comemorar o

Encontro Nacional de Marinheiros

35º Aniversário
do dia 25 de
Abril, conforme programa a divulgar;
— Dia 25 de Abril de 2009, às 9 horas, participação no
desfile das colectividades (movimento associativo),
entre o jardim da Cova da Piedade e a Praça/Parque
central, em Almada.

6 de Junho (no Concelho de Mafra)
Org.: Associação de Marinheiros do Concelho de Mafra
Inf.: Arnaldo Duarte – Telem.: 965758340

III Torneio de Tiro do C.P.A.
13 e 14 de Junho
CEFA / Alfeite — Almada

Monumento
ao Marinheiro Insubmisso

Festival de Natação

— Inauguração por parte da Câmara Municipal de
Almada, na Freguesia do Feijó, em data a divulgar.

27 de Junho (Sábado)

Para mais informações sobre qualquer uma das actividades que pretendemos levar a efeito, consulte o nosso site:
www.clubepracasarmada.pt
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