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O MARUJO

O ser humano é por natureza um ser activo e,
portanto, quando nos lembramos da palavra “actividade” podemos relacioná-la com: agir, actuar, prontidão, dinamismo, etc..
Assim, passados 26 anos de existência do Clube
de Praças da Armada, com o seu dinamismo que o
caracteriza, continua a organizar actividades desportivas, culturais e recreativas e a participar com regularidade em provas desportivas, quer do quadro
competitivo das federações, quer de âmbito recreativo, que foi desenvolvendo ao longo destes anos,
pela dinâmica dos seus sócios/atletas, em prol dos
associados e suas famílias, prestigiando o nome da
Armada (Marinha).
O ano de 2009 não faltou à regra. O Clube organizou as actividades/eventos culturais e recreativos
que já são uma tradição desta instituição desde a sua
fundação, e que não precisam de ser apresentadas
ou agendadas, e outras, principalmente desportivas,
de âmbito regional e nacional, como poderá constatar no boletim informativo que está a ler.
Ao contrário dos anos anteriores, não nos foi
possível publicar os dois boletins informativos anuais
como gostaríamos. No entanto, o que tem entre
mãos, é publicado com vinte e quatro páginas, de
forma a noticiar os acontecimentos mais importantes
que se realizaram e passaram com e no Clube de
Praças da Armada.
Por vezes, encontramo-nos a falar disto ou
daquilo e a opinar de tudo um pouco…
O Boletim Informativo, conjuntamente com os emails, reuniões, Assembleias-Gerais, são um elo de
ligação e diálogo entre Sócios e a Direcção, para
expressarem ideias, relatos, factos, ou seja, o que nos
vai na alma, do que nos aconteceu, de melhor ou pior,
das injustiças ou justiças pelas quais passámos, etc..
Neste sentido, não se inibam, e enviem para o
Clube os vossos artigos, sobre os mais variados
temas, porque escrever faz bem aos neurónios.
O ano de 2010 e seguinte, vai ser decisivo para
o CPA agir e reagir aos desafios. Como tal não poderemos dizer que o nosso Clube é
pequeno. Um presidente de um
clube e a sua equipa, tal como o
dono de uma empresa, que seja
ambicioso e não tenha alguma
humildade, facilmente de “despistará”.
A evolução de um grupo,
colectividade/empresa, faz-se
pela capacidade de organização
das actividades, dos recursos
humanos, planeamento, etc..
Só uma grande empresa
bem organizada e bem estruturada, consegue mudar de rumo.
Nós, Portugueses, somos
práticos em arranjar soluções
para o imediato. Não temos o
hábito de discutir uma coisa para
o futuro, de forma sólida, com
estratégia e de maneira organizada.
As ideias de expandir o
Clube com novas valências e
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outras dinâmicas, já vêm sendo debatidas desde
1998. Como disse anteriormente, é o momento
oportuno de agir.
Assim, vamos desenvolver acções nos diversos
quadrantes, no sentido de levar por diante as nossas
ideias, convicções, actuando e reagindo aos desafios
que nos forem colocados, para cada vez mais sermos
maiores, criando riqueza patrimonial e queremos
ainda:
- Criar um espaço (rés-do-chão e primeiro andar)
acolhedor e condigno para os associados e família,
no espaço/terreno que foi adquirido em tempos,
junto à actual sede social;
- Manter em funcionamento as actuais secções
desportivas, que representam o CPA de Norte a Sul
do País e na Europa;
- Solidificar a organização do Clube, para que o
atendimento aos associados seja cada vez mais eficiente.
Não podemos esquecer que, no próximo dia 23
de Fevereiro de 2010, conforme convocatória da
Assembleia-Geral Ordinária, devidamente convocada
pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, um
dos pontos da ordem de trabalhos, será a eleição dos
corpos gerentes para o biénio 2010/2011.
Assim, não podemos deixar de apelar para a participação dos associados para se candidatarem com
uma lista e/ou participar na referida AssembleiaGeral.
Concluído que está o ano de 2009, e tal como os
associados podem constatar neste boletim informativo, tudo é possível de fazer, construir, organizar e
conquistar títulos desportivos, e de se ter conseguido
erguer um Monumento em homenagem ao Marinheiro Insubmisso, ao fim de cerca de 10 anos depois
de ter surgido a primeira ideia para a sua criação.
Em síntese, nós, o CPA, como qualquer pessoa
que pensa, tem de acreditar que um dia será possível colocar em prática e erguer os seus sonhos. Um
dia vai-se fazer luz…
É preciso acreditar…

A Direcção
do Clube
de Praças da
Armada deseja
Votos de Boas
Festas e Feliz
Ano Novo
a todos os
Associados
e Família

I N F O R M AT I V O

DO

CLUBE

DE

PRAÇAS

DA

ARMADA

3

Opinião

Uma consequência
da relatividade
do conhecimento

Canto Esquerdo
Todas as pessoas com quem falamos/conversamos,
no dia-a-dia e durante as actividades formais e informais em que participamos, entendem e acham por bem
que as Colectividades, Clubes e/ou Associações, devem
existir porque têm o seu espaço próprio de actuação.
Muitas empresas, instituições públicas ou privadas,
autarquias ou bairro social, sendo representativas dos
seus membros, desempenham um papel fundamental e
essencial na sociedade.
Qualquer uma das instituições, públicas ou privadas, autarquias, etc., de uma forma muito sucinta, têm
a sua lei orgânica e os respectivos regulamentos/normas
de funcionamento interno. As colectividades, clubes e
associações, não fugindo à regra, desenvolvem as suas
actividades culturais, recreativas e desportivas, de acordo com as leis orgânicas do desporto e desportivas, leis
gerais do país, em conformidade com o seu estatuto e
regulamento interno e segundo a finalidade para as
quais foram constituídas.
É nestas colectividades/associações de bairro, de
âmbito nacional ou elitistas (como lhes queiram chamar), que, após as horas normais de serviço, se vê as
suas actividades a desenvolverem-se, a educação e o
respeito mútuo entre os seus membros e a colaboração
e cooperação em diversas tarefas/actividades a executar
e alguém do exterior a reconhecer (bastam apenas algumas palavras na altura e lugar certo) o trabalho desenvolvido por todos.
Ora, os membros (sócios e dirigentes) de todas as
colectividades/associações são Portugueses, e são as
mesmas pessoas que trabalham em diversas instituições
públicas ou privadas.
Podemos concluir facilmente que, se as pessoas/operários são colaboradores e cooperantes nas
actividades da sua colectividade/clube, também o são
com certeza no seu local de trabalho.
A colaboração, cooperação, espírito de equipa,
dinâmica de grupos, equipas multidisciplinares, etc.,
não são constituídas por decreto, pelo contrário, são
dinamizadas pela pré-disposição das pessoas no seu
dia-a-dia nos locais de trabalho.
Ora, o que as pessoas precisam é que o reconhecimento ao grupo/equipa de trabalho, seja manifestado
ao longo de um ano/época de produtividade/trabalho e
não é só nas alturas em que se precisa algo ou pela
época do ano (Natal) em que se vive mais intensamente a família e os valores da amizade.
É no dia-a-dia e nos locais de trabalho, praticando
boas práticas, atitudes e posturas e, ultrapassando obstáculos, vencendo objectivos, que as mesmas pessoas
(trabalhadores, atletas, dirigentes, etc.) devem ser reconhecidas pelos seus superiores, por forma a que os
exemplos dos bons comportamentos, maneiras e
acções, venham sempre de cima para baixo..

Já alguma vez ouviram dizer que “os pais vivem com os filhos menos tempo que
aquele que os filhos vivem com os pais?”
Pois a verdade, que continua a ser um quebra-cabeças para muita gente, é que (num
sentido bastante restrito, é certo) as coisas passam-se assim mesmo e apesar deste facto
só mais recentemente ter sido demonstrado, a sua existência já fora conjecturada quando o espírito humano atingiu, na evolução do conhecimento, o “estado positivo”.
E como se demonstrou, ou melhor, como se demonstra que esse facto se verifica?
Bem, antes de responder a esta pergunta, devo dizer o que se entende por “relatividade do conhecimento”.
“Relatividade do Conhecimento” é, segundo a formulação homónima de Foulquié,
“o carácter que se atribui ao conhecimento relativo, ou por ser imperfeito, limitado, ou,
em sentido mais filosófico, por depender da constituição orgânica ou mental do sujeito
que conhece, ou por consistir no estabelecimento de uma relação a variar, por isso, com
o termo com o qual a coisa a conhecer é posta em relação”.
Agora que esta teoria foi invocada, baseando-me nela e com lavra minha, vou passar, de imediato, à tentativa de resposta à pergunta feita atrás.
Para começar, digo que quando alguém principia a viver um novo ano e a fazer projectos para ele, é “aferindo-se” pelos que já viveu que procura ver se durante o mesmo
vai ter ou não tempo de realizar o que projecta. Desta forma, o seu tempo vivido passa
a ser o padrão com que “medirá” aquele que vai viver imediatamente.
De forma idêntica, quando a mesma pessoa, ao acabar
de viver mais um ano, faz o “balanço” do que realizou
durante o mesmo e verifica que, afinal, o tempo que viveu
no dito não lhe chegou para realizar tudo o que intentava
fazer, é tomando como referencial os anos por si anteriormente vividos que procura descortinar a razão da inesperada “insuficiência” de tempo com que foi “surpreendido”
no ano extinto.
E não poderá fazê-lo de outra maneira, porque o
cérebro e o pensamento humano não conseguem avaliar
a dimensão do tempo que viveu se não na medida em
que o comparem com aquele que já viveram, pois não possuem experiência de nenhum
outro.
Por isso mesmo, concluo que uma pessoa, para “medir” qualquer extensão temporal da sua existência, tem de tomar como termo de comparação o tempo que conta de
vida. E, ao fazer isso, inevitavelmente, ela habitua o próprio pensamento a calcular “parte
do (seu) tempo vivido” pela “totalidade do (seu) tempo vivido”, termos estes de uma
relação cujo valor está constantemente a ser cada vez menor.
Ora, devido à constante diminuição desse valor, ou, por outras palavras, se, em cada
novo ano de vida dessa pessoa, ela viver uma menor fracção de toda a sua existência, a
sua mente dá-lhe a estranha sensação de notar que o tempo para si “parece passar cada
vez mais depressa”.
Este mesmo facto pode ser explicado também matematicamente, conquanto que,
para esse efeito, se use a relação “parte do tempo vivido – totalidade do tempo vivido”.
E o que agora vou fazer é isso mesmo.
Quando um jovem está vivendo o seu 21º ano de vida, vive, simultaneamente 1/20
da duração de toda a sua vida anterior. Em contrapartida, quando o pai desse jovem está
a viver o seu 51º ano, vive, ao mesmo tempo, apenas 1/50 da duração de toda a sua vida
passada. Desta forma, num mesmo ano, filho e pai vivem, respectiva e diferentemente,
1/20 e 1/50 das suas vidas.
É precisamente por essa razão, e pela sensação que cada um tem de que, para si, o
tempo “parece passar cada vez mais depressa”, que, “em sentido bastante restrito”,
como adverti inicialmente, “os pais vivem com os filhos menos tempo que aquele que os
filhos vivem com os pais”.

João da Silva Ferreira
CABO “E” REFORMADO - SÓCIO Nº 3536
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Mãos à obra III…

Sede Social com uma nova “imagem”
Com a finalidade de melhorar as condições para os Associados
e dando continuidade aos nossos objectivos para recuperação das
instalações da Sede Social, temos a informar que, após a conclusão das obras noticiadas no Boletim anterior, os trabalhos prosseguiram a bom ritmo, de acordo com o programa previamente estabelecido.
Nesta segunda fase, as obras foram direccionadas para a sala do
associado, WC’s e logradouro, que foram alvo de uma remodelação
a 100%. Quem nos visitou há algum tempo e hoje cá voltar, poderá
verificar as mudanças que foram feitas em prol do bem-estar dos
associados.
Quanto à construção da nova Sede, informamos que foi dado
mais um grande passo. As contrariedades existentes foram ultrapassadas, o plano da Frente Ribeirinha Nascente Cidade de Almada foi
aprovado pelos organismos competentes (Governo e pela
Assembleia Municipal de Almada, sob proposta da Câmara
Municipal, no dia 18 de Setembro de 2009 e publicado no Diário da
República nº 218, 2ª Série, de 10 de Novembro de 2009) e o Plano
da Urbanização Almada Nascente (PUAN) – Cidade de Água, vai ser
uma realidade.
Entretanto, em 11 de Outubro de 2009, realizaram-se as eleições
autárquicas para o biénio 2009-2013 e os novos eleitos da Câmara e

Assembleia Municipal tomaram posse no passado dia 30 de Outubro
de 2009. Assim, aguardamos para breve uma reunião com o
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Almada, cujo
objectivo é recolher informações sobre as propostas contidas no
Plano de Urbanização e saber das possibilidades de construção no
local, assim como previsão de datas para o início da elaboração dos
referidos projectos.
A próxima batalha será definir objectivos, tendo consciência de
que o que vier a ser feito no local é definitivo.
O tempo de espera foi longo, mas torna correctas as decisões
tomadas quanto à permanência no local. O Clube de Praças da
Armada está no local e lado certo! No presente, navegamos com
rumo definido e já com terra à vista, e o final da viagem ainda demora. O envolvimento em todo o processo de reabilitação da Frente
Ribeirinha Nascente vai facilitar o acesso a apoios financeiros próprios, cuja oportunidade é preciso saber esperar.
É necessário, entretanto dar continuidade e reforçar as actividades na Sede, para assim criar condições para que o novo espaço que
adquirimos passe a estar à disposição dos Associados para convívio e
confraternização.
Por isso, camarada associado, sempre que te for possível, vem
visitar o Clube e utiliza este espaço que é de todos nós!

Portão da Romeira – abertura às 22h e 24 horas
No último Boletim Informativo “O MARUJO”, nº 58, o Clube de
Praças da Armada, publicou um artigo sobre o horário de funcionamento do Portão da Romeira e sobre uma possível abertura do
mesmo no período compreendido entre as 20h e as 00 horas (meia
noite), nos dias de semana.
Neste sentido, após o assunto ter sido exposto por escrito ao
Exmo. Sr. Comandante da B.N.L., e de acordo com uma reunião tida
para o efeito com as pessoas responsáveis pela matéria no passado
mês de Junho, das várias ideias/sugestões apresentadas, conseguiuse encontrar uma solução que vai ao encontro dos associados do
C.P.A..
Assim, conforme entendimento por parte do Comando da B.N.L.,
para facilitar a passagem a pé à Sede Social do C.P.A. dos militares/sócios que prestam serviço na área do Alfeite, o Portão da
Romeira é aberto de 2ª a 6ª feira, às 22h e às 24 horas.
A Direcção e os restantes membros dos Corpos Gerentes do
C.P.A., vêm publicamente agradecer a disponibilidade do pessoal da
PEM para que este assunto fosse ultrapassado com sucesso e da cola-
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boração pessoal do Sr. Comandante da B.N.L. (CMG Seabra de Melo)
pela forma positiva como o assunto foi tratado, indo ao encontro de
uma pretensão à muito desejada pelos sócios do Clube de Praças da
Armada, contribuindo desta forma para que o convívio e camaradagem entre os associados se prolongue para além das horas normais
de serviço.

DO

CLUBE

DE

PRAÇAS

DA

ARMADA

5

Notícias da Direcção

Assembleia Geral
» 25 de Março de 2009
De acordo com o Regulamento Geral, realizou-se, no
dia 25 de Março de 2009, a Assembleia-Geral Ordinária
do ano de 2009, referente à actividade de 2008.
A ordem de trabalhos da Assembleia-Geral foi constituída pelos seguintes pontos: discussão e votação do
Relatório de Actividades e Contas de 2008 e diversos.
O Relatório de Actividades e Contas de 2008 foi
apresentado pelo Presidente da Direcção, Carlos
Cardoso, aos associados presentes. Foram colocadas
algumas questões sobre o Relatório, às quais o
Presidente da Direcção respondeu, esclarecendo. O referido Relatório foi aprovado por maioria dos presentes.
No ponto diversos, 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.
Independentemente da reduzida presença de associados, a Assembleia-Geral foi bastante participada pelo
teor das questões colocadas, sempre de uma maneira
correcta, disciplinada e em perfeita harmonia, o que
demonstra interesse pelas actividades e vida associativa
do Clube.

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCATÓRIA
23 de Fevereiro de 2010
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 23 de Fevereiro
de 2010, Terça-feira, pelas 20.30 horas, na Sede
Social do Clube de Praças da Armada, 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 2009;
Ponto Dois
Discussão e votação do Plano de Actividades e
Orçamento para 2010;
Ponto Três
Eleição dos Corpos Gerentes para o Biénio
2010/2011;
Ponto Quatro
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.
A partir desta data, o Clube de Praças
da Armada, fica aberto à recepção de
listas candidatas aos Corpos Gerentes
para o Biénio 2010/2011, sendo a data
limite, o dia 13 de Fevereiro de 2010.

ADEUS
JOSÉ DOMINGOS TORMENTA
CARNEIRO (Cabo M)
Sócio fundador nº 379, fazia parte da Direcção
do CPA (3º Vogal) no presente biénio
(2008/2009), e encontrava-se doente. Na
sequência dessa enfermidade, veio a falecer,
em 21 de Julho de 2009.
Apresentamos as nossas sinceras condolências
a toda a família.
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Sede, Cova da Piedade, 21 de Dezembro de 2009.
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(assinatura ilegível)
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Recomendações úteis
REGULARIZAÇÃO DAS QUOTAS
DOS SÓCIOS

PAGAMENTOS DIRECTOS POR
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

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, por uma das seguintes
formas: 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.
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 nºs de telemóvel 96 815 13 45
ou 91 883 27 40.

Não é de mais relembrar aos associados que efectuam o
pagamento das quotas por transferência bancária, da necessidade do envio do documento comprovativo, através do fax
212732792, do e-mail direccao@clubepracasarmada.pt, por
carta ou pessoalmente.
O não cumprimento desta formalidade, impede-nos de considerar o pagamento das quotas, por impossibilidade de estabelecer a correspondência entre o valor depositado e os sócios que
o efectuam.

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 ser-lhe-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 qualquer
esclarecimento, através dos nºs de telemóvel: 968151345 ou
918832740.
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CARTA CAMPISTA NACIONAL
Não espere pelos meses de Verão.
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, a partir do final do mês de
Janeiro de 2010 e muito antes da época do Verão (férias) se
iniciar.
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Convívio de Benjamins
em pavilhão
No passado dia 22 de Março de 2009, com o
apoio de várias entidades, o Clube de Praças da
Armada organizou um dos cinco convívios de Benjamins A e B, em
pavilhão, que se realizaram por alguns concelhos do distrito de

Setúbal, sob a supervisão/responsabilidade da Associação de
Atletismo de Setúbal (Prof. José Rodrigues).
Estes convívios destinam-se a jovens dos Benjamins A (6, 7, e 8
anos) e B (9 e 10 anos). No entanto, este convívio que o CPA organizou, destinou-se apenas aos Benjamins A, que decorreu no pavilhão
Municipal da Charneca de Caparica, das 09.30h às 12.30 horas.
No final do convívio, foi distribuído um lanche em saco a todos
os participantes e uma medalha e camisola alusivas ao evento, às
cerca de 70 crianças participantes, em representação de vários concelhos do distrito de Setúbal.

Festival de natação
No final de cada ano lectivo, é tradição realizar-se um festival de
Natação entre todos os alunos que frequentam a Escola de Natação
do CPA (CEFA/Alfeite e Escola de Fuzileiros/Barreiro).
No ano lectivo transacto (2008/2009), não faltando à tradição,
realizou-se o festival no dia 20 de Junho de 2009 (Sábado), entre as
10h e as 12 horas, na piscina do CEFA/Alfeite.
No final do festival, foram distribuídos aos alunos presentes, uma
medalha alusiva ao evento, como reconhecimento à forma dedicada
e empenho demonstrado durante as aulas que decorreram ao longo
do ano lectivo.

Almada mexe comigo
No âmbito do programa “Almada Mexe Comigo”, o Clube de
Praças da Armada organizou, no passado dia 20 de Setembro de
2009, das 09.30h às 12 horas, na Mata do Alfeite, uma Caminhada/passeio.
A caminhada teve o seu ponto
de concentração na Praça da
Portela, no Laranjeiro e os cerca de
60 participantes, ao fim de duas
horas a caminhar, não se importavam de repetir a actividade.
Esta caminhada só foi possível
graças às facilidades concedidas
pelo Comando da área de jurisdição da Base Naval de Lisboa.
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“24 horas a nadar”
Esta iniciativa realizou-se, nos dias 24 e 25
de Outubro de 2009, na
piscina Municipal de
Amora e nos dias 07 e
08 de Novembro de
2009, na piscina da
SFUAP (Sociedade Filarmónica União Artística
Piedense), tendo sido a
27ª edição para esta
última colectividade.
O Clube de Praças da
Armada, esteve representado em
ambos os eventos com uma equipa
de alunos que frequentam a Escola
de Natação do CPA no CEFA/Alfeite.
É de realçar o empenho e dedicação
de todos os alunos ao terem nadado
na hora que lhes foi atribuída pelas
respectivas organizações: Amora, das
10h às 11 horas e na SFUAP, das 11h
às 12 horas.
Para todos os alunos, monitores,
pais, directores e colaboradores, o
nosso bem-haja por, mais uma vez,
terem possibilitado que o CPA estivesse representado nesta importante
actividade.

S.MARTINHO

Tradição repetiu-se
No passado dia 11 de Novembro de 2009, entre as 17h e as 23
horas, o CPA organizou o tradicional Magusto de S. Martinho, na sua
Sede Social.
A afluência de associados e familiares ao Clube, já com as instalações todas remodeladas/beneficiadas foi em número considerável.
Não faltou a saborosa água-pé, acompanhada de castanhas assadas, como manda a tradição, num franco convívio, em ambiente de
amizade e camaradagem.

Emblemas de Prata
Os Associados que completaram em 2008,
25 anos de associado, e que não estiveram presentes na cerimónia realizada para o efeito, em
22 de Novembro de 2008, podem levantar o seu
emblema de prata e respectivo diploma, na
secretaria do Clube, dentro do horário de expediente.
Entretanto, por diversos motivos, a actual
Direcção ainda não teve a oportunidade de enviar, aos sócios que nos
solicitaram, o respectivo diploma e emblema, pelo que iremos proceder ao seu envio o mais breve possível.
Desde já, agradecemos a compreensão dos associados.
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Prémio 1º Marinheiro AP Domingos
do Nascimento Raposo
Entrega de prémios relativos
ao ano lectivo 2007/2008
No dia 26 de Abril de 2009, durante a inauguração da sala do associado totalmente remodelada, e antes da realização do Almoço conjunto Comemorativo do 35º Aniversário do Dia 25 de Abril, na presença dos
Corpos Gerentes, convidados, associados, familiares e amigos, procedeu-se à entrega dos prémios respeitantes ao concurso do ano lectivo
2007/2008, aos filhos dos sócios que concorreram ao “Prémio 1º
Marinheiro “AP” Domingos do Nascimento Raposo”.

Concorrentes e prémios atribuídos
aos alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio (175€), Nuno
Miguel Lopes Raposo, filho do
Sócio nº 362 José Raposo (CAB
“E”), residente no Laranjeiro;
2º Prémio (50€), Sofia
Cristina Leonardo Morganho,
filha do Sócio nº 1913 (CAB “L”),
residente em Corroios;
3º Prémio (50€), Adriana
Maria Louro Gonçalves, filha do
Sócio nº 1057 (SAR M), residente na Sobreda;
4º Prémio (50€), Ver Marisa
Teixeira Pires, filha do Sócio nº
394 (SCH PM), residente no
Funchal.

Concorrente que ficou em primeiro lugar
no 2º Ciclo, Nuno Miguel Lopes Raposo, 12
anos, com a família. Prémio entregue pelo
Vice-Presidente da Direcção, João Madeira.

Aos filhos dos associados que concorreram, a Direcção do Clube dá
os parabéns pelos magníficos resultados alcançados.

Concurso ao Prémio respeitante
ao presente ano lectivo 2009/2010
Na passagem do 23º aniversário da morte do nosso querido associado nº 132, Domingos do Nascimento Raposo, 1Mar AP 403382, que, em
10 de Março de 1987, desapareceu tragicamente a bordo do “N.R.P.
António Enes” quando se encontrava em missão de serviço no mar dos
Açores, e em continuidade do que já vem sendo habitual, decidiu o
Clube de Praças da Armada, em homenagem a este seu associado, criar
um fundo monetário (400 euros), que se destina à atribuição de
“Prémios Escolares”, tendo a designação de “Prémio 1º Marinheiro
“AP” Domingos do Nascimento Raposo”.
Os prémios estabelecidos, destinam-se aos filhos dos Sócios do CPA
que, em cada ano lectivo, obtenham a classificação mais elevada na conclusão final do ciclo, dos seguintes graus de ensino:
- 2º Ciclo do Ensino Básico (5º e 6º Anos)
175€
- 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º Anos) 225€
A habilitação ao “Prémio 1Mar. AP Domingos do Nascimento
Raposo” será feita por qualquer um dos pais ou encarregado de educação do aluno, em carta registada, dirigida ao Presidente do Clube de
Praças da Armada, expedida até 30 de Novembro de 2010, na qual conste o estabelecimento de ensino onde o aluno(a) concluiu o 2º ou 3º ciclos
do Ensino Básico. Deve ainda ser acompanhada do respectivo certificado
de habilitações literárias.
O regulamento do concurso para candidatura aos prémios, pode ser
consultado na sede social do CPA ou solicitado o seu envio por CTT.
Pais e alunos

Concorrentes e prémios atribuídos aos alunos
do 3º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio (225€), Ana Sofia Ferreira Macedo, filha do Sócio nº 1399
(SAJ FZ), residente na Arrentela;
2º Prémio (50€), Tânia
Vanessa Teixeira Pires, filha do
Sócio nº 394 (SCH PM), residente
no Funchal.
Além dos prémios atribuídos,
foi entregue a cada concorrente
um diploma de participação.
De acordo com o regulamento, só há prémios para os vencedores do 2º e 3º Ciclos.
No entanto, de acordo com a
proposta feita pela Direcção ao
júri do concurso, foi decidido/
aprovado que, também este ano,
Concorrente e família que ficou em 1º lugar se iriam atribuir prémios a todos
no 3º Ciclo, Ana Sofia Ferreira Macedo, 15
anos. Prémio entregue pelo Presidente da os concorrentes, como tem sido
prática nestes últimos anos.
Direcção, Carlos Cardoso.
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Comemoração do 35º Aniversário
do 25 de abril

T

em sido hábito do C.P.A. comemorar a data do “25 de Abril de
1974”. Desde a fundação do Clube em 1983, que a tradição se
mantém.
O ponto alto da comemoração sempre foi a realização de um almoço de convívio com os associados. Sendo por tradição convidados de
honra as outras associações da Armada e poder autárquico (ao nível de
Freguesia, Câmara e Assembleia Municipal).
Este ano foi algo diferente: As Associações
de Classe (Associação de Praças da Armada,
Associação Nacional de Sargentos e Associação
de Oficiais das Forças Armada), assim como os
clubes: (Clube de Praças da Armada, Associação
de Fuzileiros e Clube do Sargento da Armada),
decidiram fazer uma experiência comemorando
o evento em conjunto.
Sendo este um objectivo louvável e a ter
sempre em equação, deve por isso mesmo, ser
programado em todos os componentes, especialmente na sua divulgação e composição da
ementa.
É aconselhável a constituição de uma equipa aprovada pelas instituições agregadas no
evento que deverá estar constituída com o mínimo de 3 meses de antecedência.
Diz a experiência dos mais calejados neste
género de organizações, ser um pouco mais
difícil organizar em conjunto.
Dado que, por enquanto, nenhuma das
associações dispõe de instalações próprias com
espaço para albergar uma quantidade significativa de associados, esta necessidade deve ser
bem ponderada.
Este ano houve alguns objectivos, que a meu ver, não foram tão conseguidos como era o desejo de todos. O mais significativo, em minha
opinião, esteve no tempo de antecedência para a preparação.
Mesmo assim foi possível juntar, nas instalações do INATEL, na
Costa da Caparica, cerca de 150 militares e famílias.
Lá se reuniram, em sã convívio, os dirigentes das associações e clubes,
bem como os associados, todos ligados pelo espírito do “25 de Abril”.
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Foram produzidas diversas intervenções de onde sobressaíram muitas
das preocupações dos militares, em todas as situações, mas também de
suas famílias. Foi reforçada a unidade e demonstrado que os problemas
fundamentais cada vez são mais comuns a todas as classes, contrariamente ao que muita boa gente pensava não vir a ser possível, mesmo
quando alertados.
Contudo a realidade ainda deixa indiferente significativas instituições associativas na
área militar. Tenhamos como conveniente que
estou a falar exclusivamente deste convívio.
A ementa foi pouco conseguida porque
os fornecedores não estavam sensibilizados
para a experiência e hábitos dos participantes, neste tipo de comemorações, onde
nunca faltou o “bolo de aniversário, assim
como o “cravo vermelho”, símbolo do “25
de Abril”.
É minha convicção que a experiência
valeu sobretudo pela tentativa conseguida de
organização conjunta.
É preciso continuá-la e aperfeiçoá-la.
Bastará dinamizar as pessoas certas. Há
muito boa gente com imensa capacidade
para conseguir o que na realidade se pretende.
Mas foi lindo conviver e sentir que estávamos ali ligados por valores de nobreza,
lealdade, fraternidade e liberdade. Elos da
corrente que o “25 de Abril” arrasta.
Comparativamente, outras referências
ou observações, ainda que necessárias, perdem valor.
Como disse um dos intervenientes: Em 25 de Novembro de 1975,
começou o PREC (processo contra-revolucionário em curso). É necessário, é urgente terminá-lo.

Colaboração de
Geraldo Lourenço
Sócio 116
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O MARINHEIRO

Inaugurado Mo
R

ealizou-se em Almada, no dia 30 de
Maio de 2009, a inauguração de um
Monumento, em memória do “Marinheiro Insubmisso”.
Este evento evoca o reconhecimento
do Poder Autárquico concelhio aos
Marinheiros Portugueses, pelas suas diversas contribuições em prol da Democracia e
da Liberdade, através dos tempos, muito
especialmente a partir dos anos trinta do
século passado. Foi por esta década que a
Base Naval mudou para o Alfeite.
A mudança trouxe progressivamente
ao concelho de Almada milhares de marinheiros que ajudaram a crescer esta terra
rodeada de rio e de mar, povoando freguesias que eram, até então, pouco mais do
que zonas rurais ou simplesmente matagais.
Tanto mais que a mudança arrasta consigo o “Arsenal” de Lisboa para o Alfeite.
O projecto para erguer um monumento ao “Marinheiro Insubmisso” surgiu no
âmbito da homenagem nacional aos últimos Marinheiros Tarrafalistas vivos, participantes activos na revolta de 8 Setembro de
1936.
Esta homenagem, que se prolongou
por cerca de um ano, teve várias cerimónias; tendo sido as três principais realizadas
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em Almada, Lisboa e Cova da Piedade; terminando com os últimos 6 Marinheiros
Tarrafalistas vivos condecorados com “A
Ordem da liberdade”, por S. Exa. o Sr.
Presidente da República, Dr. Jorge
Sampaio.
A primeira grande sessão de homenagem teve lugar no Auditório Romeu
Correia, em Almada, aos 30 de Abril de
1998. Individualidades como o Alm. Victor
Crespo, D. Maria Emília de Sousa como
Presidente da C.M.Almada, o Jornalista Dr.
Óscar de Mascarenhas e muitos outros,
dignificaram a sessão com as suas brilhantes intervenções, referentes aos actos e às
consequências, nas vidas destes marinheiros.
O digno Jornalista, aquando da sua
intervenção, alvitrou que o Marinheiro pela
sua insubmissão ao tratamento desumano
e ditatorial, merecia ser recordado para a
memória colectiva do Concelho, com um
símbolo que exemplificasse o seu espírito
de insubmissão.
Respondendo ao repto, a Presidente
do Município, D. Maria Emília, logo ali, se
comprometeu a levar a cabo a construção
dessa memória.
O compromisso assumido implicou a
formação de uma comissão de acompa-
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INSUBMISSO

numento em Memória
nhamento composta por membros vindos das associações de classe da
Armada. A maioria dos membros dessa comissão transitaram da comissão executiva de homenagem aos tarrafalistas.
Muitas reuniões, diversos escultores, projectos de inspirações e conceitos diferentes. Todos foram devidamente, e com a sensibilidade possível, discutidos e apreciados.
Um tocou-nos mais a alma, na visão do horizonte longínquo e profundo como homens do mar.
O local para a sua colocação, também mereceu várias considerações
e análises, especialmente históricas, fundamentadas no desenvolvimento
populacional influenciado pelos marinheiros.
Optou-se pela freguesia do Feijó, num local anexo à Biblioteca
Municipal José Saramago e Junta de Freguesia.
O Monumento consiste na configuração da proa de um navio interiorizado por balizas, compartimentando o seu interior e sustentando a
sua quilha.
No custado exterior salienta-se a data de 1936, como acontecimento simbólico de uma revolta levada a cabo exclusivamente por Praças da
Armada.
Todavia, a filosofia do monumento é algo mais amplo e profundo
buscando raízes centenárias nas formas e modos de como os Praças
foram espezinhados na Armada.
Quiseram, a Câmara e a Comissão de acompanhamento, dar à inauguração do Monumento o respeito e a solenidade que o acontecimento
mereciam.
Assim, para além de todas as Associações profissionais de classe e
Clubes da Armada, foram convidados e estiveram presentes Representante do CEMA, Presidente da U.R.A.P. (União Resistentes
Antifascistas Portugueses), Alm. Martins Guerreiro, Presidente da Junta
de Freguesia do Feijó, o Marinheiro Tarrafalista José Barata, como o últi-
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mo marinheiro tarrafalista vivo, também a Viúva do Marinheiro
Tarrafalista Joaquim Teixeira, recentemente falecido, e diversas personalidades da cultura, arte e política do Concelho.
A “Banda da Armada” honrou a inauguração com um concerto a
finalizar a cerimónia. Independentemente disso, no início entoou “a
Marcha do Marinheiro” e o Hino Nacional ao içar da Bandeira
Portuguesa.
Toda a cerimónia foi coordenada pelo Vereador da Cultura, o Eng.
António Matos.
As intervenções processaram-se pela ordem seguinte: Membro da
comissão de acompanhamento, Presidente da U.R.A.P., Presidente J.F.
Feijó, Presidente da Associação de Praças da Armada, finalizando a D.
Maria Emília, na qualidade de Presidente da edilidade, que ao iniciar a
sua intervenção, chamou para junto de si, o último Marinheiro
Tarrafalista vivo. Este, numa lucidez plena, apesar dos seus 93 anos,
recordou aos presentes extractos das práticas prepotentes e desumanas,
de como quase todos os oficiais tratavam os Praças à época.
A placa explicativa ao significado do monumento, foi descerrada pela
Presidente da C.M.Almada e o Marinheiro Tarrafalista José Barata, perante unânimes aplausos da imensa assistência, erguendo cravos vermelhos.
Quiseram os homens e as mulheres justos e de boa vontade deste
concelho, erguer a proa de um navio bem amarrado a terra, que ora
avante, consagra os marinheiros como homens insubmissos dispostos a
lutar e sofrer pela liberdade e justiça.
Será de nossa consciência honrar a honra concedida..

Colaboração de
Geraldo Lourenço
Sócio 116
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Livro “Revolta dos Marinheiros de 1936”
a sessão de homenagem aos Marinheiros Tarrafalistas ainda
vivos (6), participantes na Revolta de 08 de Setembro de
1936, que se realizou em 30 de Abril de 1998, no Fórum
Romeu Correia, em Almada, foi aprovada uma proposta, que teve
apoio imediato da Câmara Municipal de Almada, de
erguer um monumento que homenageasse o
Homem Insubmisso fardado de marinheiro.
A comissão de apoio às várias homenagens que
se realizaram em honra aos Marinheiros Tarrafalistas, depressa se transformou na comissão do Monumento ao Marinheiro Insubmisso, que integrou a
Confederação Portuguesa de Colectividades de
Cultura, Recreio e Desporto, o Clube de Praças da
Armada, o Clube do Sargento da Armada, a
Associação Nacional de Sargentos, a Associação de
Praças da Armada, a Comissão ao Marinheiro
Insubmisso e a Comissão de Militares.
Assim, a fim de perpetuar na história, no dia 30
de Maio de 2009, na confluência da Praceta Maria Judite de
Carvalho com a Rua da Alembrança (Centro Cívico do Feijó), na
freguesia do Feijó, em Almada, em cerimónia pública realizada
para o efeito por parte da Câmara Municipal de Almada, conforme noticiámos neste boletim informativo, foi inaugurado o
Monumento ao Marinheiro Insubmisso.
Dando continuidade aos “projectos” da comissão, finalizou-se
a edição de um livro “para que as jovens gerações pudessem ter,
em letra de forma, esse efeito heróico que repõe a verdade sobre

N

os objectivos dos marinheiros, desmascarando, assim, a mentira
que Salazar e o seu regime apresentaram ao país como verdade,
acusando os marinheiros de quererem entregar os navios à jovem
República Espanhola e, logo, serem traidores à Pátria”.
Neste sentido, a fim de assinalar o 73º aniversário da Revolta dos Marinheiros de 08 de Setembro
de 1936, no passado dia 08 de Setembro de 2009,
pelas 18.30 horas, no auditório da Junta de
Freguesia do Feijó, foi apresentado e lançado o
Livro “A Revolta dos Marinheiros de 1936”, da
autoria da Jornalista Gisela Santos Oliveira. A autora do livro, na sua investigação, desmistifica a “verdade” que Salazar apresentou sobre as motivações,
que levaram estes jovens marinheiros a realizarem
tal acto de bravura e heroicidade.
A obra resulta de uma investigação de natureza
académica que procura retratar um momento histórico protagonizado por um grupo de marinheiros.
O livro “A Revolta dos Marinheiros de 1936” teve o
apoio/patrocínio da Câmara Municipal de Almada, Confederação
Portuguesa de Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto
(CPCCRD), Clube de Praças da Armada (CPA), Associação de
Praças da Armada (APA), Clube do Sargento da Armada (CSA) e
Associação Nacional de Sargentos (ANS).
O livro poderá ser adquirido a preço de
Sócio e de não sócio, na Sede Social do
CPA ou enviado à cobrança.

Dia Nacional das Praças das Forças Armadas

O

dia 8 de Setembro de 1936 (Revolta dos Marinheiros)
foi consagrado como o Dia Nacional das Praças das
Forças Armadas.
A fim de comemorar o primeiro ano e evocar a data, o
Clube de Praças da Armada e Associação de Praças da Armada,
levaram a efeito uma cerimónia, que decorreu no dia 08 de
Setembro de 2009, pelas 18.30 horas, junto ao Monumento ao
Marinheiro Insubmisso, no Centro Cívico do Feijó, que contou
com o seguinte programa: - Deposição de flores; - Descerrar da
placa da memória descritiva, referente ao Monumento; Apresentação e lançamento do livro “A Revolta dos Marinheiros de 1936”; - Porto de honra e jantar comemorativo.
A cerimónia contou com a presença de ilustres convidados
e representantes de várias instituições, autarquias, associações
e clubes congéneres, bem como dos associados e familiares.
A Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Almada, fez-se
representar pelo Sr. Vereador José Gonçalves.
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Desporto

Actividades Desportivas
Atletas do CPA representam Portugal
ao mais alto nível
ORIENTAÇÃO PEDESTRE

CORRIDAS DE AVENTURA

Pela 3ª vez consecutiva,
o nosso atleta Manuel
Luís representou-nos no
Campeonato Ibérico

Pela 4ª vez, a nossa
equipa representou-nos
no Campeonato Ibérico
de Corridas de Aventura

O atleta do CPA, Manuel Luís, em Veteranos II,
representou Portugal através da Selecção Nacional,
no XVII Campeonato Ibérico de Orientação, que
decorreu de 31 de Outubro a 01 de Novembro de
2009, em Toledo (Espanha).
A sua participação foi excelente, tendo alcançado
o título de:
— Vice-Campeão Ibérico de Distância Média;

Os atletas do CPA, Alexandre Cunha, Nuno Cruz e José Marques (capitão da equipa), em Elite Masculino,
representaram Portugal, no IV Campeonato Ibérico de CA’s, que decorreu de 17
a 18 de Outubro de 2009, em Lamego, organizado pelo Exército.
A sua participação foi excelente, tendo alcançado o título de:
— Vice-Campeões Ibéricos de Corridas de Aventura.

O nosso atleta Alberto
Branco representou-nos
no 42º Campeonato
do Mundo Militar em
Orientação

TIRO
Os atletas do CPA, José Marracho e Carla Santos,
representaram Portugal ao mais alto nível durante
o ano de 2009, tendo uma participação bastante
positiva, conforme abaixo se indica:

O atleta do CPA, Alberto Branco, representou Portugal, através da Selecção Nacional
Militar, no 42º Campeonato do Mundo Militar
de Orientação (CISM), que decorreu de 16 a
19 de Setembro de 2009, em Voru/Vastselina/Haanja, na Estónia.
A sua participação no referido campeonato foi bastante positiva e orgulha o CPA.

— Intershoot, em Pistola de Ar Comprimido 10 mts
(PAC) – (Nos dias 5, 6 e 07FEV09 – em Haia, na
Holanda);
— Campeonato da Europa de Ar Comprimido
(Nos dias 19 a 22FEV09 – em Praga, na
República Checa);
— Campeonato Centro-Americano e do Caribe,
em PAC, Pistola Livre 50 mts (PL), Pistola
José Marracho
Standard 25 mts (PSTD) e Pistola de Percussão
Central 25 mts (PPC); (Nos dias 21 a 28MAR09
– na Guatemala);
— Taça do Mundo (PAC) e Pistola Livre 50 mts (PL)
(Nos dias 16 e 17MAI09 – em Munique, na Alemanha);
— Campeonato da Europa de Bala 2009 (PL)
(Nos dias 15 a 18JUL09 – em Zagreb - Osijek, na Croácia).

ORIENTAÇÃO EM BTT
Pela 1ª vez, o nosso atleta José Marques
representou-nos no Campeonato Ibérico O-BTT
O atleta do CPA, José Marques, em
Veteranos, representou Portugal através
da Selecção Nacional, no V Campeonato
Ibérico de Orientação em BTT, que decorreu de 1 a 3 de Maio de 2009, em
Ourém.
A sua participação foi excelente, dado
os títulos alcançados:
— Campeão Ibérico de Distância
Média;
— Campeão Ibérico de Distância
Longa.
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Carla Santos

— Intershoot, em Carabina de Ar Comprimido 10 mts
(CAC) (Nos dias 5, 6 e 07FEV09 – em Haia, na
Holanda);
— Campeonato da Europa de Ar Comprimido (Nos
dias 19 a 22FEV09 – em Praga, na República Checa).

Foi com muito agrado e bastante satisfação que a Direcção e atletas,
receberam a notícia da convocação dos atletas do CPA à Selecção Nacional
através da respectiva Federação que representam, e também com muito
orgulho pelos títulos conquistados.
Desde já os nossos sinceros parabéns a todos os atletas.
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Reconhecimento: Homenagem aos atletas
ORIENTAÇÃO

TRIATLO

No dia 28 de Novembro, em Nazaré, a Federação Portuguesa de Orientação (FPO)
homenageou os atletas e clubes melhor classificados no Ranking da Taça de Portugal e
Taça FPO (Regional), na especialidade de pedestre e btt, referente à época de 2008/2009,
bem como os atletas que integraram as Selecções Nacionais.
Assim, os nossos atletas abaixo mencionados receberam o respectivo diploma referente aos títulos que conquistaram:

No dia 6 de Dezembro de 2009, no Casino da Figueira da Foz, a Federação de Triatlo
de Portugal (FTP), durante a Gala do Triatlo, homenageou os atletas e clubes melhor classificados em Triatlo, Duatlo e Aquatlo nos diferentes Campeonatos Nacionais, referente à
época de 2009, bem com atletas medalhados em Campeonatos da Europa, do Mundo e
em serviço das Selecções Nacionais.
O CPA esteve representado pelo Presidente da Direcção (Carlos Cardoso),
Coordenador da Secção (Francisco Bexiga) e o atleta António Horta, a fim de receber o
título que conquistou no Campeonato Nacional:
Campeonato Nacional por Grupo de Idades (45 – 49 anos)
— António Horta, em Duatlo – Campeão Nacional;
— António Horta, em Triatlo – Campeão Nacional.

Em Orientação Pedestre:
— Manuel Luís, em H45 – Vice-Campeão Nacional;
— Manuel Luís, em Vet. II – Pela participação no Campeonato Ibérico.
Em Orientação em BTT:
— Pedro Martinho, em H35 – Vice-Campeão Nacional;
— Jorge Mendes, em H21A – 3º Lugar
— José Marques, em Veteranos – Pela participação no Campeonato Ibérico.

CORRIDAS DE AVENTURA
A fim de homenagear os atletas e clubes melhor classificados na Taça de Portugal
Corridas de Aventura, referente à época de 2008/2009, bem como em representação de
Portugal, no dia 28 de Novembro, em Nazaré, a Federação Portuguesa de Orientação
(FPO), procedeu à entrega, aos atletas abaixo mencionados, o respectivo diploma referente aos títulos que conquistaram:
Taça de Portugal Corridas de Aventura:
— José Marques, Alexandre Cunha, Eduardo Sebastião e Rute Costa, em Elite Mista
– Campeões Nacionais;
— C.P.Armada, em Elite Mista – Campeão Nacional.
IV Campeonato Ibérico de Corridas de Aventura 2009:
— José Marques, Alexandre Cunha e Nuno Cruz, em Elite Masc. – Vice-Campeões
Ibéricos;
— C.P.Armada, em Elite Masc. – Vice-Campeão Ibérico.

TIRO
No dia 12 de Dezembro de 2009, no Centro de Tropas de Comandos (Serra da
Carregueira – Cacém), a Federação Portuguesa de Tiro (FPT) procedeu à entrega dos prémios referentes ao ano/época de 2009.
Assim, os nossos atletas abaixo mencionados, receberam as medalhas/prémios e
diplomas, conquistados em 2009:
José Marracho
— No Campeonato Nacional em PPC - Vice-Campeão Nacional;
— No Campeonato Nacional de PAC - Vice-Campeão Nacional
Carla Santos
— No Campeonato de C3 Posições Senhoras Séniores – Vice-Campeã Nacional.
Miguel Nascimento
— No Campeonato Nacional de Pistola a 50 Mts (PL) H 2ª divisão - Vice-Campeão
Nacional.
Francisco Reis
— Open de IPSC na disciplina de MODIFIED HS – Campeão do Open.
(Mestre atirador com 91,17% - Medalha de Mestre Atirador Travinca e Diploma).

Atleta do CPA homenageado pela Câmara Municipal do Seixal
Geraldo Lourenço, 75 anos, Atleta do Clube de Praças da Armada
Geraldo Lourenço, participou em todas as edições
do Corta-Mato Cidade de Amora (Seixal),
e preparou-se para correr também na 20ª edição,
que teve lugar no dia 29 de Novembro de 2009.
«Tenho corrido várias provas características, a que vou a todas as edições assiduamente, desde o seu início: Troféu de Atletismo do Concelho do Seixal, a Corrida da Festa
do Avante! e o Corta-Mato Cidade de Amora, a que fui a todas as edições, com excepção de uma, realizada a 1 de Novembro, dia da reunião da minha família. No primeiro
Corta-Mato Cidade de Amora fui o segundo classificado, no meu escalão, que sempre foi
o de veteranos.
O Corta-Mato tem vindo a crescer e a melhorar desde que primeiramente se realizou junto à Escola dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico Paulo da Gama, passando depois
para a Quinta da Atalaia até, actualmente, ao Parque do Serrado. Quando foi classificado como Cross Internacional passou a ter uma adesão espantosa com mais de um milhar
de atletas. É raro correr num escalão que não tenha 100, 150 atletas. O escalão de veteranos, que é o meu, deve contar com cerca de 500 atletas.
Numa manhã desportiva em que correm desde as crianças aos veteranos, o CortaMato termina com os seniores, em que vêm correr atletas de alta competição, fazendose aqui a selecção para provas internacionais.
Há miúdos que correm às 9 da manhã que permanecem até ao meio-dia para ver
correr o que nós designamos “as feras”. Para além de correr, motivados pelas escolas e
pelos clubes, os miúdos querem ver correr os seus ídolos. Isso serve-lhes de estímulo para
a prática desportiva.
É uma das iniciativas muito bem sucedidas da Câmara Municipal do Seixal e Junta
de Freguesia de Amora e dos clubes do concelho que dão sempre uma ajuda na sua
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realização. O incremento do atletismo no concelho do Seixal deve-se ao grande dinamismo da Câmara Municipal e juntas de freguesia. Sem este suporte na sua divulgação, organização e recenseamento, os clubes passariam por muitas dificuldades.
Este ano lá estarei, a correr o Corta-Mato Cidade de Amora. Com 75 anos, dos concelhos do Seixal, Almada, Barreiro e Palmela, sou o atleta menos jovem a correr. Mas não
tenho memória de alguma vez ter sido o último. Há sempre alguém que me rouba o último lugar.»

HOMENAGEM
No passado dia 29 de Novembro de 2009, durante a realização da 20ª edição do
Corta-Mato Cidade de Amora – Cross Internacional, o nosso atleta do escalão veteranos, Geraldo Lourenço, residente na Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho do
Seixal, recebeu uma serigrafia da Câmara Municipal do Seixal e o reconhecimento por
ter sido dos primeiros a participar e a ter estado presente em todas as 20 edições do
Corta-Mato Cidade de Amora.
Estes artigos foram extraídos dos Boletim Municipal SEIXAL Nº 516/Suplemento pág. VII, de 27 de
Novembro de 2009 e Boletim Municipal SEIXAL nº 517/pág. 13, de 11 de Dezembro de 2009.
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Orientação
Campeonato absoluto de Orientação 2009
Realizou-se, em 30 e 31 de Maio, em Vendas Novas, o Campeonato
Absoluto de Orientação, organizado pelo Clube de Praças da Armada. O
mapa escolhido para esta prova foi o de Açude das Bicas, freguesia de
Landeira (Venda Novas) e foi cartografado pelo nosso sócio José Batista. Este
evento teve a presença de cerca de 550 atletas.
Esta prova foi o culminar da temporada nacional de Orientação Pedestre
2008/2009 e visou atribuir o mais importante título nacional – o de
Campeão/Campeã Absoluto(a). O primeiro dia serviu para apurar os finalistas para a Final A do dia seguinte. Tinham acesso a esta final os 60 atletas
melhor classificados na prova do primeiro dia. Este campeonato teve a presença da RTP que filmou a prova e a divulgou no programa dedicado à
Orientação (pedestre e btt) e Aventura, denominado de ‘O’TV no Desporto
2. Poderão ver as filmagens em http://nzalmeida.orienta-te.com/?p=135.
Quanto a resultados, o atleta Tiago Romão do COC (Clube de Orientação do Centro) e a atleta Maria
Sá do GD4C (Grupo Desportivo 4 Caminhos) foram os excepcionais vencedores absolutos de 2009.
Colaboração do Sócio e Atleta
Paulo Vieira

Época de 2008/2009
A época desportiva de Orientação Pedestre de 2008/2009 terminou em 31 de Maio
de 2009, com a realização do Campeonato Nacional Absoluto organizado pelo nosso
Clube, em Landeira (Vendas Novas). Face aos resultados obtidos na Taça de Portugal pelos
nossos atletas, inscritos e devidamente regularizados na F.P.O., foram os seguintes títulos/lugares conquistados:

— Tânia Ralha, em D21B – 31º Lugar;
— José Pereira, em H21A – 56º Lugar;
— C.P.Armada, em 53 Clubes – 26º Lugar.

Campeonato Nacional de Distância Média

Ranking da Taça de Portugal

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

— Manuel Luís, em H45 – Vice-Campeão Nacional;
— António Graça, em H45 – 11º Lugar;
— Vitor Almeida, em H45 – 31º Lugar;
— Paulo Vieira, em H35 – 8º Lugar;
— Nelson Monteiro, em H21B – 4º Lugar;

Campeonato Nacional de Sprint
— Manuel Luís, em H45 – Vice-Campeão Nacional;
— Paulo Vieira, em H35 - 3º Lugar.

Época de 2010
De acordo com as alterações efectuadas nos estatutos e regulamentos da FPO, as
épocas desportivas passam a vigorar dentro do ano económico, ou seja, de Janeiro a
Dezembro de cada ano, como já acontece com as Federações Portuguesas de Tiro e Triatlo.
Assim, a época desportiva de Orientação Pedestre teve início em finais de Agosto de
2009 e vai terminar em Dezembro de 2010, e contou já com as seguintes participações
e resultados obtidos:
— Nos dias 29 e 30 de Agosto, Portugal “O” Summer, em
Estarreja, 1ª Prova da Taça de Portugal (TP) 2010. O CPA esteve
representado por 7 atletas (é de salientar que o atleta Alberto
Branco efectuou provas de selecção para o Campeonato do
Mundo Militar): Alberto Branco (M35) 4º Class.; Paulo Vieira
(M35) 22º Class.; Manuel Luís (M45) 1º Class.; José Amândio
(M45) 7º Class.; António Graça (M45) 27º Class.; Victor Almeida
(M50) 9º Class. e Nelson Monteiro (M21A) 31º Class.;
— Nos dias 3, 4 e 5 de Outubro, a Câmara Municipal de Alijó e o Orimarão fizeram
o convite para um fim-de-semana de Orientação nas terras do Douro. Época de vindimas,
altura de festa desta região tão característica. O CPA marcou presença nesta prova (2ª da
TP) com oito atletas: Alberto Branco (H35) 3º Class.; Paulo Vieira (H35) 10º Class.; Manuel
Luís (H45) 1º Class.; José Amândio (H45) 3º Class.; António Graça (H45) 7º Class.; Victor
Almeida (H50) 4º Class. e Nelson Monteiro (H21A) 20º Class.
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O CPA vem por este meio deixar uma nota de apreço aos Bombeiros Voluntários de
Alijó, que tão amavelmente cederam as suas instalações para alojar os atletas do
CPArmada. O nosso bem-haja aos B.V.Alijó;
— A 3ª prova da Taça de Portugal decorreu em simultâneo com a realização do
Campeonato Ibérico, que se realizou nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro de
2009, em Toledo (Espanha). Os atletas da nossa equipa optaram por não participar
nesta prova. No entanto, além do nosso atleta Manuel Luís
(H45) ter participado em representação da Selecção Nacional,
em Veteranos II, também marcou presença na prova que contou para a Taça de Portugal, o nosso atleta Paulo Vieira (H35);
— Nos dias 28 e 29 de Novembro, o Clube de Orientação
e Aventura - COA, organizou mais uma prova da Taça de
Portugal (4ª). O CPA mais uma vez não pôde deixar de marcar
a sua presença neste evento, obtendo excelentes resultados: Alberto Branco (H35) 1º
Class.; Paulo Vieira (H35) 6º Class.; Sérgio Rodrigues (H35) 13º Class.; Manuel Luís
(H45) 1º Class.; José Amândio (H45) 4º Class.; António Graça (H45) 7º Class. e Victor
Almeida (H50) 5º Class.
Colaboração do Sócio e Atleta
António Graça
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Tiro Desportivo
Encerramento da época 2009
Com a realização da cerimónia da entrega de prémios, por parte da Federação Portuguesa de Tiro, que decorreu no dia 12 de Dezembro de 2009, no
Centro de Tropas de Comandos, no Cacém (Serra da Carregueira), terminou mais um ano/época desportiva da secção, com bastante actividade e resultados
positivos para o nosso Clube.
Além dos resultados alcançados pelos atletas nas provas regulares e de âmbito nacional, temos a salientar a participação de 2 atletas (José Marracho e
Carla Santos), em provas internacionais em representação da Selecção Nacional; a organização do III Torneio de Tiro do CPA; a divulgação das notícias da secção no site do Clube; e um protocolo estabelecido com condições especiais para obtenção do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil de Uso e Porte de
Arma, conforme se publica neste boletim informativo.
A todos os associados e em particular aos atletas e familiares, um Bom Natal e um Próspero Ano Novo.
Colaboração do Coordenador da Secção
Carlos Santos

III Torneio de tiro do CPA
O Clube de Praças da Armada
organizou, nos dias 13 e 14 de
Junho de 2009, o III Torneio de Tiro
em Pistola Sport 9 mm e Pistola de
Ordenança, levado a cabo na carreira de Tiro do Centro de
Educação Física da Armada (CEFA),
no Alfeite, em Almada. Podiam
participar atiradores nacionais e
estrangeiros filiados nas respectivas
Federações. As equipas eram constituídas pelos 3 atiradores melhor
classificados de cada clube, independentemente do escalão.
O Júri da prova foi formado
por Juízes Árbitros nomeados pelo
Conselho de Arbitragem da F.P.T. (CA/FPT) e pela Associação Nacional de
Juízes Árbitros de Tiro (ANJAT).
Participaram 30 atiradores em Pistola Sport 9 mm e 20 atiradores em
Pistola de Ordenança, distribuídos pelos seguintes clubes: CAPPSP - Clube de
Atiradores do Pessoal da Polícia da Segurança Pública; ST2 – Sociedade de
Tiro nº 2; CPA – Clube de Praças da Armada; ADCRPJ – Associação

Desportiva Cultural e Recreativa da Polícia Judiciária; SCP – Sporting Clube
de Portugal; CPTPP – Clube Português de Tiro Prático e Precisão; SREF –
Sociedade Recreativa Estrelas do Feijó; ETE – Equipa de Tiro do Exército; CR
– Casa do Ribatejo.
Em Pistola Sport 9 mm, o vencedor foi Paulo Fernandes (ETE), com 563
pontos, seguido de José Pego (CAPSP), com 560 pontos e Mário Cruz
(CPTPP), com 537 pontos. Por equipas, a ST2 ficou em primeiro lugar, seguindo-se a SREF e o CPA. Em Pistola de Ordenança, o vencedor foi José Pego
(CAPPSP), com 554 pontos, seguido de Paulo Fernandes (ETE), com 549 pontos e António Coelho (SREF), com 535 pontos. Por equipas, a ST2 ocupou o
primeiro lugar, seguida do CPA e da SREF.
Antes da realização da cerimónia da entrega de prémios, que se realizou
na Sede Social do Clube, em instalações totalmente remodeladas/beneficiadas, em Abril de 2009, foi oferecido, a todos os atiradores e Juízes Árbitros (oferta da Marinha), uma embalagem contendo uma t-shirt azul escuro
com o logótipo da Marinha, boné a condizer, emblema de lapela, colar
porta-chaves e um pequeno livro intitulado “Vamos Fazer Nós”, em homenagem à velha Arte de Marinheiro.
Artigo extraído, em parte, da Revista “Armas e Munições”,
nº 34, de Agosto de 2009

PROTOCOLO
Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil de Uso e Porte de Arma
Entre o Clube de Praças da Armada e o Agente de Seguros Omar Marcelino, foi estabelecido um protocolo, a fim de os
sócios interessados obterem o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil de Uso e Porte de Arma.
De acordo com o referido protocolo, os interessados devem deslocar-se à Sede Social do CPA, para preenchimento da
proposta de adesão.
Para esclarecimento de dúvidas ou outras informações, contactar o Coordenador da Secção (Carlos Santos) através do
TM 916 992 521 ou 933 714 719, ou por e-mail: cpa.tiro@gmail.com
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Orientação em BTT
Taça de Portugal
Os 6 atletas do CPA da equipa de Orientação em BTT (O-BTT) participaram nas últimas 6 (seis) provas da Taça de Portugal e continuaram a obter
bons resultados:
— Nos dias 17 e 18JAN09, 5º Troféu Ori-BTT de Grândola: José Marques
(HE) 7º Class.; Pedro Martinho (H35) 1º Class.; Nuno Liberal (H35) 4º Class.;
Jorge Mendes (H21A) 4º Class. e José Rodrigues (H21A) 28º Class.;
— Nos dias 7 e 8FEV09, Troféu Ori-BTT de Poiares, em Vila Nova de Poiares:
José Marques (HE) 4º Class.; Pedro Martinho (H35) 2º Class.; Nuno Liberal (H35)
mp, Jorge Mendes (H21A) 3º Class. e José Rodrigues (H21A) 26º Class.;
— Nos dias 7 e 8MAR09, Troféu Ori-BTT de Cós, em Alcobaça: José
Marques (HE) 4º Class.; Pedro Martinho (H35) 17º Class.; Nuno Liberal (H35)
mp, António Moura (H45) 9º Class.; Jorge Mendes (H21A) 39º Class. e José
Rodrigues (H21A) 23º Class.;
— Nos dias 4 e 5ABR09, III Open Ori-BTT do ATV, em Torres Vedras: José
Marques (HE) 7º Class.; Pedro Martinho (H35) 3º Class.; Jorge Mendes (H21A)
6º Class. e José Rodrigues (H21A) 14º Class.;
— Nos dias 6 e 7JUN09, Troféu Valle de Los Pedroches/Campeonato de
Espanha, em Cordoba: José Marques (HE) 23º Class. e Jorge Mendes (H21A)
3º Class.
A Taça de Portugal de Orientação em BTT (O-BTT), da época 2008/2009,
terminou em 1, 2 e 3 de Maio de 2009, com a realização do Campeonato
Nacional O-BTT e V Campeonato Ibérico O-BTT, em Ourém, com os seguintes
resultados:
Campeonato Nacional de Distância Longa
— José Marques, em H35 – Campeão Nacional e Campeão Ibérico;
— Pedro Marinho, em H35 – Vice-Campeão Nacional;
— Jorge Mendes, em H21A – 3º Lugar;
— José Rodrigues, em H21A – 19º Lugar.

Campeonato Nacional de Distância Média
— José Marques, em H35 – Campeão Ibérico e Vice-Campeão Nacional;
— Pedro Marinho, em H35 – 4º Lugar;
— Nuno Liberal, em H35 – 8º Lugar;
— Jorge Mendes, em H21A – 11º Lugar;
— José Rodrigues, em H21A – 14º Lugar;
— C.P.Armada, em Vet. Masc. I – Campeão Nacional.
Campeonato Nacional de Sprint
— Pedro Marinho, em H35 – Campeão Nacional;
— José Marques, em HE – 11º Lugar;
— Jorge Mendes, em H21A – 6º Lugar;
— José Rodrigues, em H21A – 17º Lugar.
Época de 2008/2009
Os atletas da secção de O-BTT, fruto do seu empenho e dedicação, além
dos resultados obtidos nos Campeonatos Nacionais, terminaram a época com
os seguintes títulos/lugares conquistados:
Ranking da Taça de Portugal
- Pedro Marinho, em H35 – Vice-Campeão Nacional;
- Jorge Mendes, em H21A – 3º Lugar;
- José Rodrigues, em H21A – 13º Lugar;
- José Marques, em HE – 4º Lugar;
- Nuno Liberal, em H35 – 21º Lugar;
- António Moura, em H45 – 20º Lugar.
Colaboração do Coordenador da Secção
Jorge Mendes

Atletismo
Escola de Atletismo
A época de 2008/2009, terminou no dia 04 de Julho de 2009, com a realização de uma visita ao Museu da Cidade de Almada, que foi guiada pelo Sr.
João Valente, e um lanche servido na Sede Social do CPA, aos oito alunos do
escalão Benjamins A (6, 7 e 8 anos) que frequentaram a escola de atletismo
durante o ano lectivo.
O convívio entre alunos, pais, monitor, colaboradores e directores, terminou com a entrega de uma lembrança às respectivas crianças.

realizou durante o mês de Novembro de 2009, no Estádio Nacional, na Cruz
Quebrada, em Lisboa.
Colaboração do Coordenador da Escola
Manuel Piedade

Época 2009/2010
Pelo 4º ano consecutivo, os jovens/atletas dos escalões de Benjamins A (6,
7 e 8 anos) e B (9 e 10 anos), voltaram aos treinos com início em Setembro,
sendo a sessão de treino às quartas-feiras, das 19h às 20 horas, na pista
Municipal de Atletismo, na Sobreda, em Almada.
Participações desportivas
Os jovens da Escola de Atletismo do CPA, já tiveram as seguintes participações:
— No dia 20SET09, Caminhada/Passeio, na Mata do Alfeite, no Laranjeiro, em Almada;
— No dia 24OUT09, Provas Combinadas em Pista, na Sobreda, em Almada;
— No dia 13DEZ09, Convívio de Benjamins A em pavilhão, na Quinta do
Conde;
— No dia 20DEZ09, Troféu Regional em Benjamins B em pista, no Seixal.
Além destas participações, o Treinador/monitor, Manuel Piedade, participou com sucesso no Curso de Treinadores de Atletismo – Nível II, que se
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Triatlo
Balanço positivo da época 2009
O ano de 2009, para o CPA, no que ao Triatlo se refere, voltou a percorrer este nosso país de norte a sul, litoral e interior, incluindo uma pequena
passagem pela bela ilha da Madeira. Assim, locais como Grândola, Arraiolos,
Matosinhos, Abrantes, Quarteira, Coimbra, Santarém, Alpiarça, Cadaval,
Peniche, Lisboa, Aveiro, Setúbal e Funchal, acolheram os atletas do CPA.
Taça de Portugal
De entre os resultados alcançados, merecem destaque, na prova máxima
a nível nacional entre Clubes, a Taça de Portugal e os títulos de campeão
nacional no escalão de 45-49 anos conquistados, quer em Duatlo quer em
Triatlo, por um dos nossos atletas, como a seguir se indica:
Campeonato Nacional Idades (45 – 49 anos)

Taça de Portugal
— C.P.Armada - 15º lugar (entre 61 Clubes).
A secção de Triatlo é relativamente recente no Clube. Surgiu como consequência do final da equipa do CEFA, há três anos atrás, albergando na sua
quase totalidade os atletas que lá militavam. Três anos depois o número de
atletas é de cerca de 20, entre militares e civis (familiares). A equipa está entre
as melhores a nível nacional, em particular na especialidade de Duatlo.
Faltam, no entanto, os apoios necessários para que se possa crescer ainda
mais. Por enquanto, a divulgação do Clube, o convívio e a prática desportiva
saudável são as bandeiras desta secção.
Colaboração do Sócio e Atleta
Moreira Ribeiro

— António Horta, em Triatlo – Campeão Nacional;
— António Horta, em Duatlo – Campeão Nacional.

FRUTO DO TRABALHO DEDICADO

Atleta António Horta – Campeão Nacional
A superioridade evidenciada na prova de Triatlo dos
nacionais de Grupos de Idade,
que teve lugar em Peniche a 6
de Junho, deixando o seu mais
directo adversário a mais de
um minuto de distância,
demonstrou a grande qualidade de um atleta que, aquando
do seu tempo de sénior, era
presença assídua na selecção
nacional da modalidade, muito
antes da explosão da modalidade em termos de visibilidade
junto das massas, em virtude
dos resultados alcançados por
uma tal de Vanessa Fernandes
e da exploração dos media.
Mas já antes da prova de
Peniche, António Horta tinha
conquistado um outro título.
O de campeão nacional de
Duatlo no seu escalão etário
(Cadaval, 15 de Março). Aqui,
com maior dificuldade, suplantando o seu adversário
por apenas alguns segundos.
São, no entanto, no conjunto,
duas vitórias que nos deixam
muito orgulhosos e que provam que não existem limites
ou idades para se ser um
grande atleta. E isso fica
expresso não apenas no facto
de ser o melhor ao nível do
seu grupo etário, mas também por ser capaz de, aos
47 anos de idade, se classificar entre os 30 primeiros, a
nível absoluto, em qualquer
prova.
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Rosa Mota entregou
o prémio de vencedor
ao nosso atleta António
Horta

A comitiva que se deslocou
à gala de triatlo,
Carlos Cardoso (Presidente
da Direcção), António Horta
e Francisco Bexiga
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Desporto

Corridas de Aventura

Equipa do CPA vencedora absoluta
Tricampeão Nacional da Taça de Portugal
Bicampeã do Campeonato Nacional
O Clube de Praças da Armada conquistou, na época de 2008/2009, a
Taça de Portugal de Corridas de Aventura, pela 3ª vez consecutiva, desta feita
em Elite Mista. Pese embora o facto de se apresentar em Elite Mista (2 elementos masculinos + 1 feminino), logrou levar de vencida em várias provas as
equipas masculinas, graças à enorme dedicação e trabalho dos elementos que
constituíram esta equipa: José Marques (capitão de equipa), Eduardo
Sebastião, Alexandre Cunha, António Moura e Rute Costa.
Além da Taça de Portugal ganharam também, e pelo 2º ano consecutivo,
o Campeonato Nacional de Corridas de Aventura, em Elite Masculina (este
campeonato disputa-se apenas há 2 anos).
Além da equipa de Elite Mista, o CPArmada participou ainda com uma
outra equipa (CPA ZEBRO), no escalão Aventura, constituída pelos atletas:
José Rebola, Nuno Cruz, Paulo Fragoso e José Amândio, que conseguiu um
honroso 4º lugar.
A época desportiva de Corridas de Aventura de 2008/2009, terminou
com a realização do Campeonato Nacional Absoluto, nos dias 13 e 14 de
Junho de 2009, do Gerês ao Vale de Lima, com os seguintes títulos conquistados:

Taça de Portugal Corridas de Aventura
— José Marques, Eduardo Sebastião, Alexandre Cunha e Rute Costa, em
Elite Mista – Campeões Nacionais;
— José Rebola, Nuno Cruz, Paulo Fragoso e José Amândio, em Aventura
– 4º Lugar;
— C.P.Armada, em Elite Mista – Campeão Nacional.
— C.P.Armada, em Aventura – 4º Lugar.

ÉPOCA 2010
Inicia com vitória da equipa do CPA
Para os menos atentos, as corridas de aventura são uma modalidade
de resistência que se disputa normalmente em
dois dias, com uma carga
horária de 16 a 22 horas
de prova. Tem por base a
Orientação e utiliza vários
meios de progressão,
como: corrida, btt,
canoagem e pelo meio
das provas, actividades como espeleísmo, rappel, escalada, slide, natação,
mergulho, entre outras.
Esta época de 2010, fruto da crise que também atinge o nosso Clube, o
C.P. Armada participa com uma só equipa (Elite), constituída por elementos
oriundos da junção das duas equipas que disputaram a época passada.
Assim, a época iniciou-se nos dias 17 e 18 de Outubro de 2009, com a
realização do III do Raid Ranger e Campeonato Ibérico CA’s 2009, em
Lamego, organizado pelo Exército, o qual foi simultaneamente IV Campeonato Ibérico e a 1ª prova da Taça de Portugal de Corridas de Aventura.
Decorrida a 1ª prova TPCA’s, a prestação da equipa, agora a disputar o
escalão de Elite, não poderia iniciar a época da melhor maneira, com os
seguintes títulos conquistados:

II Campeonato Nacional Corridas de Aventura

IV Campeonato Ibérico Corridas Aventura

— José Marques, Eduardo Sebastião, Alexandre Cunha e António Moura,
em Elite Masc. – Campeões Nacionais;
— José Rebola, Nuno Cruz, Paulo Fragoso e José Amândio, em Aventura
– 8º Lugar;
— C.P. Armada, em Elite Masc. – Campeão Nacional.
— C.P.Armada, em Aventura – 8º Lugar.
Com estes resultados fica bem visível a forma como o CPArmada domina
a modalidade em Portugal.
A equipa que representou o nosso Clube agradece em especial o apoio
prestado pela Direcção e em particular ao Luís Conceição, assistente incansável no apoio à equipa que “aturou” mais um ano os “maus feitios” destes
elementos.
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— José Marques, Alexandre Cunha e Nuno Cruz, em Elite - ViceCampeões Ibéricos;
— C.P.Armada, em Elite – Vice-Campeão Ibérico.

Taça de Portugal Corridas Aventura
— José Marques, Alexandre Cunha e Nuno Cruz, em Elite – 1º Lugar.
Nesta prova, o C.P. Armada sagrou-se Vice-Campeão Ibérico perdendo
apenas para os espanhóis do Forum Sport.
Colaboração do Coordenador da Secção
José Marques
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Protocolos

Acordos que beneficiam os Sócios
O Clube de Praças da Armada, até há bem pouco tempo, efectuava acordos com várias entidades, que, por diversos motivos, não eram rentabilizados.
De modo a alterar esta situação, pretendemos que os Protocolos/Acordos que se venham a
efectuar sejam consolidados, como já aconteceu no mandato anterior, por forma a beneficiar
principalmente os associados e familiares.
Para conhecimentos dos associados, anunciam-se os Protocolos em vigor e recentemente
estabelecidos.

Protocolo exclusivo com a Budget - Castanheira
Precisa de alugar uma viatura?
Consulte a tabela especial para sócios no nosso site:
www.clubepracasarmada.pt
Para mais informações não hesite em contar através
do e-mail: direccao@clubepracasarmada.pt ou pelo
tel: 212766421.

Rua Bernardo Francisco da Costa, 73
2800-033 Almada
Telef./Fax: 21 274 95 83
Email: geral@opticapedro.com
www.opticapedro.com

15% desconto para Sócios e familiares,
em todo o tipo de óculos

Escritórios de Advogados Cruz de Pau - Seixal
O protocolo estabelecido entre ambas as partes, destinase a assuntos de âmbito civil, dos associados e familiares.
25 euros pela 1ª consulta é o valor a suportar pelo sócio.
Para mais informações, contacte a Direcção do Clube.

SEGURO OBRIGATÓRIO
RESPONSABILIDADE CIVIL USO E PORTE DE ARMA

Condições Excepcionais

A TUA LOJA DE BICICLETAS

Únicas no Mercado

VEM ALIVIAR
O STRESSE
JUNTA-TE A NÓS

Classe
TIRO DESPORTIVO • C/D • B/B1 • Detenção em Domicílio

Apenas
Apenas no
no
Clube
Clube de
de
Praças
Praças da
da
Armada
Armada
ou
ou

12% desconto para sócios

Omar
Omar
Marcelino
Marcelino

VENDA, OFICINA
E REPARAÇÃO DE BICICLETAS

(Agente
(Agente Seguros
Seguros
e
e Banca)
Banca)

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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Tel. 21 099 12 99
91 936 63 09
96 417 15 64
omar.m@omfinanca.com
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Protocolos

ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES DO BIÉNIO 2010/2011
- 23 de Fevereiro de 2010 É um dever e um direito do Associado participar. Apresenta uma lista e concorre às eleições para os Corpos Gerentes
do Clube de Praças da Armada. Assembleia-Geral, 23 de Fevereiro de 2010 (Terça-feira). Convocatória na página 5.

Rua António Tavares Marques nº 252 2870-044 Montijo
Tel: 212 318 432 Fax: 212 318 433 Tm Escritorio: 961 925 131
Mail: montijo@decisoesesolucoes.com

Estimado Associado
O Clube de Praças da Armada efectuou um protocolo com a empresa Decisões & Soluções Consultores Financeiros, com condições especiais para
os sócios do CPA e respectivos familiares directos.
A Decisões & Soluções é uma empresa de consultadoria financeira de dimensão nacional, líder no seu segmento de negócio e especializada num serviço personalizado e independente de aconselhamento financeiro, quer a particulares ou empresas, em operações de crédito bancário (novo ou melhoria de
condições no que já existe), e actualmente também em operações de investimento em activos financeiros e seguros de todos os ramos.
Presta um serviço personalizado independente de consultadoria e aconselhamento financeiro, em todas as operações bancárias, sendo que todos os financiamentos são feitos através de entidades Bancárias ou Financeiras, devidamente autorizadas pelas entidades competentes.
Ao abrigo do protocolo agora criado com o CPA todos os sócios estão isentos de quaisquer honorários, independentemente do número de operações que
o associado apresente à Decisões & Soluções do Montijo, ao mesmo tempo que o CPA recebe um donativo por cada operação concretizada ao abrigo
deste protocolo.
Saliente-se que, fora deste protocolo, todas as agências nacionais da Decisões & Soluções (Cerca de 90) contribuem com 15,00 para a FUNDAÇÃO DO
GIL por cada processo que seja concretizado.
NOTA IMPORTANTE: Este protocolo só é válido para a Decisões & Soluções – Montijo, não sendo por isso aplicável a nenhuma outra agência desta
organização.
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Cartas dos nossos associados

Correio do Leitor
Este espaço criado no nosso Boletim, destina-se à participação dos nossos leitores que estejam interessados em enviar-nos
textos ou artigos da sua autoria, sobre os mais variados assuntos.
Se tem algum tema que considera de interesse publicar no Boletim, faça-nos chegar o seu texto.
Ficamos então à espera que entregue ou envie os mesmos para: Rua Manuel José Gomes 123, Cova da Piedade, 2805-193
Almada ou para o E-mail: omarujo@clubepracasarmada.pt

Semana de S. Silvano

E

m 7 de Outubro de 1958, embarquei no N.R.P. S. Brás. Navio da classe auxiliar com a
função de petroleiro. Foi sua missão, ao serviço da Marinha de Guerra Nacional, o transporte de ramas de petróleo para as refinarias Portuguesas.
Quando, ao fim de muitos anos e muitas viagens, atingiu o seu fim, foi abatido e vendido para a sucata. Sendo substituído pelo N.R.P. S. Gabriel. Este teve um fim mais digno do
que o S. Brás: foi afundado por explosão programada, ao largo da nossa costa, numa operação que não correu tão bem como se esperava, (como muitos ainda estão lembrados). Mas
morreu no seu “posto” com a dignidade possível.
Quis o destino de um marinheiro errante que, aos 19 de Fevereiro de 1964, embarcasse também no S. Gabriel, ainda que por pouco tempo. Mas isso é outra história.
Quando em 1958, embarquei no S. Brás, no posto de 1º grumete, já habilitado com o
curso do 1º grau, esperava portanto, vaga no quadro dos sinaleiros, para ascender ao posto
de 1º marinheiro.
À época haviam instruções tácticas nas brigadas do pessoal, para que os praças não
fizessem mais do que três viagens a bordo do S. Brás. Muitos houve que apenas fizeram
uma.
Só anos mais tarde tive conhecimento dessa norma, que foi do conhecimento de poucos: essa limitação tinha como objectivo a salvaguarda da saúde dos marinheiros e grumetes embarcados no navio, dado o enorme grau de toxidade produzida pelos gases libertados
dos tanques, mas fundamentalmente, dentro dos tanques.
No S. Brás, quando a navegar, a guarnição estava sujeita ao regime de leite como complemento alimentar. Para o efeito era distribuído a cada praça uma lata de leite condensado
de 250 g , por dia, e se alguém fosse apanhado a fazer poupanças, discretamente seria chamado à enfermaria.
A vida a bordo era muito dura: o navio, chegado a Lisboa depois de uma viagem que
durava entre os 16 a 18 dias, dependia do estado do mar. A viagem de ida, normalmente
mais curta (um a dois dias), dado que o navio ia mais leve. Chegado, atracava no cais da
“Sacor“, em Cabo Ruivo, e descarregava toda a rama embarcada para os depósitos da refinaria, operação que demorava à volta de dois dias. Descarga pronta, o navio fundeava no
“mar da palha” durante uma semana, para desgasificação dos tanques por um sistema simples de ventilação com velas de pano direccionadas para dentro dos tanques vazios. Finda
esta operação, o navio rumava ao Alfeite e, por norma, atracava à ponte número 1, no
Arsenal. Recomeçavam os preparativos para a nova viagem: pequenas reparações, principalmente na tubagem exterior do convés com ligação aos tanques, revestida de amianto; pinturas; conservação de estruturas e equipamentos; abastecimentos de frescos para os longos
dias de viagem sem escala. Por último, atestar metade dos tanques com água doce, necessário ao lastro do navio durante a viagem.
Todos os navios de guerra são trabalhosos e não será por acaso que os mestres dos
navios são os marinheiros sobre quem recaem as alcunhas menos abonatórias: “Lúcifer”,
“Manhoso”, “Lambe Botas”, etc.. Tudo isto, porque o serviço tem de ser feito. Para cúmulo o S. Brás era, na época, o único navio da Armada que vencia dois mestres. Se um só já
dói…
À medida que a viagem de ida se aproximava do destino, o trabalho aumentava, porque se o estado do mar o permitia, alguns dos tanques com água para lastro, eram esvaziados e, de imediato, começavam as suas limpezas. Como não eram aconselháveis permanências nos interiores dos tanques por períodos superiores a duas horas seguidas, as brigadas de
ataque revezavam-se: duas horas dentro, duas fora, com muito leite condensado à mistura.
Quantos mais tanques fossem preparados a navegar, menor seria o tempo que se perdia na chegada para ter o navio apto ao encosto no terminal de enchimento.
O S. Brás enchia invariavelmente os seus tanques nas refinarias Holandesas, nas ilhas de
Aruba e Curaçau, nas Caraíbas.
Estas ilhas têm uma característica especial: o vento sopra 360 dias por ano, no mesmo
sentido. Os holandeses aproveitaram essa particularidade da natureza de forma rentável e
inteligente, colocando as refinarias no extremo sotavento das ilhas, pois assim toda a poluição produzida pelas refinarias era expelida para o mar, mantendo as ilhas como um lugar
agradável, ainda que parcialmente áridas.
Limpo o último tanque, enquanto os restantes enchiam, a estadia durava no máximo 4
ou 5 dias, contando já com o tempo de espera de vaga no cais de abastecimento.
Entrando na viagem de regresso, sensivelmente mais lenta, como já foi dito, a longa travessia do Atlântico, das Caraíbas à Europa Sul, só por acaso avistaríamos um qualquer navio.
Mas haviam visitas diárias de aves procurando protecção ao abrigo de um mastro ou dentro
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de um escaler; procuravam essencialmente água e descanso; permaneciam no navio um ou dois dias, e como
chegavam, partiam: dando algumas voltas em redor do
navio; eram sempre bem vindas e recebidas: eram a
mensagem de que havia um outro mundo para além do
horizonte.
Durante as três viagens limite da minha condição Geraldo Lourenço
de praça, houve um marinheiro que, pelas suas caracteSÓCIO Nº 116
rísticas e personalidade, me deixou marcas e correcções
no rumo da minha formação como homem. Seus exemplos na vida prática, ajudaram a definir um pouco do que sempre tenho procurado atingir nas minhas atitudes.
Silvano Ribeiro, de seu nome, 1º Ten. de seu posto, à época, foi o imediato do navio
durante o período da minha permanência. Homem de formação humanística, a que aliava
uma inteligência de nível superior. Foi, quiçá, o oficial que mais influenciou os meus comportamentos nos primeiros anos da minha vida de homem do mar, na procura de um destino.
Este homem, pelos seus conhecimentos profissionais (nomeadamente em electrónica),
inteligência, facilidade de expressão e condições natas de empatia, conduzia homens de
forma natural e simples, conseguindo que todos se sentissem bem e confiantes sobre a sua
chefia. Se ele quisesse, com as suas capacidades, tornar-nos-ia inferiores, mas toda a sua prática e postura era de um igual entre iguais. Sempre respeitador e respeitado, disponível e
atento aos problemas de cada membro da guarnição, desfazia de forma sábia e harmoniosa os choques inevitáveis de stress, surgidos entre a guarnição, criados pelo isolamento do
mar e a vida quase escrava a bordo daquele petroleiro.
No regresso, quando já não haviam tanques para limpar, a vida a bordo era um pouco
menos dura, mas trabalho, era elemento que nunca faltava à formatura.
Algumas decisões do Imediato Silvano Ribeiro, haviam de ficar sempre nas memórias de
parte daquela guarnição: “A semana de S. Silvano”.
Um ou dois dias após o início da viagem de regresso, já com tudo no seu lugar, o navio
navegando em velocidade de cruzeiro. Na primeira formatura da manhã (08.00H), o pessoal
era distribuído para as limpezas e manutenções diárias. Em formatura, na presença dos mestres, assim como dos chefes e encarregados de serviço, o Imediato ditava a sentença:
“É semana de S. Silvano”. Isto significava, na prática, que aquele oficial, consciente dos
sacrifícios que as características e funções do navio exigiam à guarnição, procurava melhorar, dentro do possível, a qualidade de vida a bordo.
A tradução da ordem à letra, era um poema enquadrado na sinfonia do mar. Feitas as
limpezas e tarefas menores no horário das (08.00 às 11.00H), todo o resto do tempo era
livre. Tendo em conta as excepções condicionadas às especialidades e os quartos de leme, o
1º mestre oferecia diplomaticamente alguma resistência, mas o Imediato, com o ar mais
calmo deste mundo, dizia: “Ó mestre deixe-os apreciar os peixes voadores”.
Organizou a bordo uma equipe de futebol e promoveu um jogo com a guarnição de
um patrulha Holandês, em comissão nas ilhas. Ganhámos por 2 a 0, e houve comemoração
a bordo com “nariz de folha”, regado com cerveja. Só no fim do convívio, pela voz do
comandante, tivemos conhecimento de que a cerveja era por sua conta, pois ele tinha apostado com o imediato na nossa derrota. Enganou-se…Pagou.
Outra de muitas histórias que definiam o espírito solidário daquele marinheiro: com o
navio atracado à muralha, em Aruba, atacava-se na pintura dos mastros, o trajo era “à vontade”. Um determinado marujo, usava na circunstância um calção largo.
O Comandante ao passar por debaixo e olhando para cima, viu o marujo com “os
ditos” à mostra. Dirigindo-se ao Imediato e ao Mestre disse: “-Mas o que é isto ? Terminem
já com este espectáculo!..” O Imediato, calmo e serenamente, retorquiu ao Comandante: “Não nos apressemos, Comandante… Deixemos o homem mostrar que os tem…”
Aliás, o Comandante, o C.F. Mário dos Reis Antunes, mais conhecido pelo “quebra
mar”, tirando a sua obsessão de dar aulas massivas de astrologia a quem apanhasse à mão,
nada havia em seu desabono.
O ilustre oficial da Armada, Silvano Ribeiro manteve, ao longo de sua carreira militar,
sempre a mesma postura. Foi um dos comandantes participantes activos no “25 de Abril”;
como C.M.G. foi nomeado director da Escola Naval, cargo que vencia na altura um
Comodoro. Todavia, o comandante Silvano Ribeiro recusou a promoção por entender que
isso seria oportunismo. Veio o “25 de Novembro” e, o ilustre marinheiro jamais foi promovido. Mas foi tamanha a sua superioridade moral e profissional que os seus pares, respeitosamente, o tratavam por Almirante.
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Novos Eventos

A Mulher
MOTE

III

A MULHER NASCEU PARA AMAR,
ELA MERECE SER AMADA,
UMA ESTRELA A TRIUNFAR,
QUE NUNCA LHE FALTE NADA.

TUDO ISTO É A REALIDADE
SER MULHER AQUI E AGORA
HOJE, AMANHÃ E TODA A HORA,
MOSTRA A SUA QUALIDADE.
E UMA SIMPLICIDADE,
PASSA OS DIAS A TRABALHAR
PARA OS SEUS FILHOS AJUDAR,
NUM MOMENTO QUALQUER
É SEMPRE GRANDE MULHER,
UMA ESTRELA A TRIUNFAR.

I
DO VENTRE UMA MENINA NASCEU
COM AMOR PROFUNDO
É A JOVEM MELHOR DO MUNDO,
NO REGAÇO DE SUA MÃE CRESCEU.
O DOTE DE MULHER RECEBEU,
A VIDA DURA TEVE DE ENFRENTAR
NOS TEMPOS DIFÍCEIS A LUTAR,
GOSTA DE QUEM LHE É QUERIDO
ELA AMA O SEU MARIDO,
A MULHER NASCEU PARA AMAR.
II
É O SOL E A LUZ QUE BRILHA
UMA MULHER MUITO ESPECIAL
É A RAINHA DE PORTUGAL,
UMA COMPANHEIRA MARAVILHA.
DO SEU FILHO E DE SUA FILHA,
DO HOMEM É SUA ENCANTADA
CUMPRE QUANDO É SOLICITADA,
ENFRENTA ALGUNS SARILHOS
É O ORGULHO DOS SEUS FILHOS,
ELA MERECE SER AMADA.

IV
COMO ESPOSA É UM ESPLENDOR
MAS MERECE MELHOR SORTE
SEJA DO SUL OU DO NORTE,
RECEBE CARINHO E AMOR.
QUAL SEJA A RAÇA E COR,
MÃE SOLTEIRA OU CASADA
É UMA MULHER ABENÇOADA,
SUA MISSÃO SEJA CUMPRIDA
QUE TENHA TUDO NA VIDA,
QUE NUNCA LHE FALTE NADA.

LUÍS JOSÉ LINO TELES
MARÇO 2009
Sócio nº 185
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Actividades
 Próximas
para 2010
JANEIRO
16 de Janeiro (Sábado)
– Evocação ao Homem Marinheiro e
Democrata, Manuel Guedes,
às 15 horas, no Feijó (junto do Monumento
ao Marinheiro Insubmisso)
FEVEREIRO
23 de Fevereiro (Terça-feira)
– Assembleia-Geral
03 a 07 de Fevereiro
– Nauticampo
Participação em parceria com a Câmara
Municipal de Almada
MARÇO
06 de Março
– Tomada de posse dos Corpos Gerentes
eleitos para o biénio 2010/2011;
– Momento Cultural;
– Entrega de prémios aos filhos dos sócios
concorrentes ao Prémio 1MAR AP
Domingos Nascimento Raposo.
8 de Março
– Assinalar o Dia da Mulher
ABRIL
36º Aniversário do Dia 25 de Abril
– Comemoração do 36º Aniversário
do Dia 25 de Abril, conforme programa
a divulgar;
– Dia 25 de Abril de 2009, às 09 horas,
participação no desfile das colectividades
(movimento associativo), entre o jardim da
Cova da Piedade e a Praça/Parque central,
em Almada.
MAIO
– Comemoração inter-clubes do Dia da
Marinha (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).

O Clube de Praças da Armada teve conhecimento da perda dos camaradas e Associados abaixo mencionados,
pelo que endereçamos a toda a família e amigos as nossas sentidas condolências.
ANTÓNIO DE ALMEIDA BARBOSA – Sócio 2328
(SAJ V – Fal. 09JAN09)
FRANCISCO MANUEL MARTINS COSTA – Sócio 1444
(CAB T – Fal. 17JAN09)
ANTÓNIO CARRIL DUARTE COELHO – Sócio 2036
(1SAR FZ - Fal. 13ABR09)
ELEUTÉRIO ADRIÃO MARTINS – Sócio 214
(1SAR. L – Fal. 17MAI09)
ESEQUIEL PALMA GONÇALVES – Sócio 932
(SAJ L – Fal. 03JUN09)

BOLETIM

I N F O R M AT I V O

DO

CLUBE

LUCIANO AUGUSTO PARADINHA – Sócio 400
(CAB T – Fal. 05AGO09)
JOAQUIM PEDRO DA SILVA DUARTE – Sócio 2943
(AG. 1ª CL-PM – Fal. 19AGO09)
ANTÓNIO MEDEIROS DA LUZ – Sócio 53
(AG. 1ª CL-PM – Fal. 24OUT09)
JOSÉ JOAQUIM DE JESUS – Sócio 448
(CAB FZ – Fal. 31OUT09)

OBITUÁRIO
DE

PRAÇAS

DA

ARMADA

O MARUJO

