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O MARUJO n.º 60

O Clube de Praças da Armada, nestes últimos 5
anos, publicou, com um novo formato, mais
atraente e moderno, incluindo o que tem entre
mãos, 7 (sete) Boletins Informativos O MARUJO.
Destas sete edições, três foram um número por ano
(2006, 2009 e 2010)) e duas foram publicadas
semestralmente (2007 e 2008).
No próximo ano 2011, em Abril, fazemos 25
anos que publicamos o nosso Boletim Informativo,
com uma certa regularidade.
Todas as direcções anteriores e actual, têm considerado importante publicar/editar o Boletim
Informativo e o envio do mesmo para casa dos
associados, o que acontece desde o ano 2000. Para
muitos associados é o único meio de ter conhecimento das actividades (culturais, recreativas e desportivas) em que o Clube participa ou eventos que
organiza.
Independentemente de muitos associados
puderem aceder à internet e consultar o Boletim
Informativo no site do CPA, julgamos que, ao receberem o Boletim fisicamente em casa, é totalmente diferente, porque ao desfolhar sentimos uma
brisa marítima que nos faz sentir que estamos presentes. O sócio não vai ao Clube, mas o Clube vai
a casa dos associados e, por causa disso, já tivemos
mais sócios nestes últimos anos a enviar artigos
seus para serem publicados. Não chegamos a todos
os “Marinheiros” mas chegamos a uma boa parte
deles.
O boletim que tem entre mãos é constituído
por 24 páginas, limite que decidimos não ultrapassar, mas verificámos que tivemos de deixar artigos
de notícias da direcção de fora bem como retirar a
página de opinião que regularmente publicamos.
No entanto, fica prometido que, na próxima edição
do Boletim, esta página retoma o seu lugar.
Assim, nos próximos anos, vamos desenvolver
esforços por forma a publicar 2 ou 3 números por
ano, pois além das notícias e informações chegarem mais actualizadas a casa dos associados, a elaboração do Boletim torna-se mais fácil, dado que o
número de páginas, por edição, que achamos exequível, são 16.
Também sabemos que, se tivéssemos um corpo
redactor constituído para o efeito, tornaria esta
tarefa de elaborar o Boletim Informativo mais fácil.
Dado que essa possibilidade não está ao nosso
alcance, os textos e artigos são elaborados com a
prata da casa: Directores, Colaboradores das
Secções Desportivas e Atletas, excepto os assinados
pelos respectivos autores.
Durante estes últimos anos, o sócio poderá

tomar conhecimento, no Boletim que tem entre
mãos, e nos últimos 6 (seis) publicados e enviados
para casa do associado, de todas as actividades
desenvolvidas e participadas pelo CPA.
Se por acaso algum sócio pretende obter ou
consultar algum dos Boletins Informativos O
MARUJO já publicados, poderá fazê-lo no site do
CPA.
Já todos os sócios sabem o que se pretende
para o nosso Clube, de acordo com as notícias que
temos vindo oportunamente a publicar no boletim
Informativo.
Temos vindo a apelar à participação e colaboração dos associados nas actividades do Clube, o que
se tem verificado pela positiva, muito timidamente,
mas o facto é que a Sede Social começa a estar
povoada de associados e familiares.
Também é certo que a participação dos sócios
se faz fora da Sede Social, ou seja; nas Unidades e
Serviços quando contactam os Corpos Sociais,
quando os sócios e atletas contactam uns com os
outros, o envio de artigos para o Correio do Leitor
do Boletim Informativo, o pagamento das quotas
por transferência bancária ou via CTT, sócios que
angariam novos sócios, o envio de mails para a
Direcção a comentar os mais variados temas e
quando os atletas estão em prova, no Norte ou Sul
do País, são contactados por outros sócios e exFilhos da Escola.
Nos últimos seis Boletins publicados, os editoriais fizeram referência aos seguintes títulos:
“Estamos no rumo certo!”, “Duas décadas na
Romeira”, “25º Aniversário”, “Remar no mesmo
sentido”, “Solidariedade” e “É preciso acreditar…”, além de fazer um resumo da actividade
desenvolvida e traçar um rumo para o CPA, elucida
muito claramente que os objectivos da vida associativa estão direccionados para os associados e
familiares (pessoas) e para valores da democracia e
cidadania.
Nesta edição, a capa do Boletim Informativo foi
dedicada aos 100 Anos da República, porque
entendemos ser um momento importante a assinalar e, como é sabido, os “Marinheiros” de todas as
categorias participaram na implementação da
República.
Todos os dias trabalhamos em equipa para
manter em funcionamento o Clube e desenvolver
actividades que vão ao encontro dos associados e
familiares.
Temos muito orgulho no Nosso Clube de Praças
da Armada, mas temos mais orgulho nos nossos
associados.

A DIRECÇÃO DO CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA DESEJA
VOTOS DE BOAS FESTAS
E FELIZ ANO NOVO A TODOS OS ASSOCIADOS E FAMÍLIA.
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Antigos combatentes: a justa homenagem
Quem lê a imprensa escrita, vê as notícias e consulta a
Internet, apercebe-se que, todos os dias, de Norte a Sul de
Portugal, um pouco por todo o País, se realizam actos em
homenagem aos antigos combatentes.
No entanto, no dia 10 de Junho de 2010, por ocasião das
comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas, um grupo de ex.
Combatentes integrou o desfile militar.
Tal facto, dos antigos combatentes do ultramar desfilarem
pela 1ª vez na cerimónia militar do dia 10 de Junho, à frente
das Forças Armadas, foi a justa homenagem feita aos antigos
combatentes de Portugal.
Quem assistiu, quer no terreno quer pela TV, como
Português que é, só tem que se orgulhar por tal acto de
homenagem.

Agradecimento e reconhecimento
Rui Santos, associado do CPA, enquanto militar da Armada desempenhou funções da sua
especialidade, desde que se apresentou no Clube, até que destacou em 08ABR10.
Apresentou-se como 2º Grumete TFD, cá, foi promovido a 1º Grumete, 2º Marinheiro e, mais
tarde, após frequentar o Curso de Promoção a Marinheiro (CPM) com aproveitamento, foi promovido a 1º Marinheiro RC. Nessa altura, teve que embarcar, de acordo com o seu
posto e antiguidade na escala de embarque, num Navio de superfície, que foi
numa Corveta: N.R.P. “Batista de Andrade”.
De todos os “Marinheiros” que prestaram serviço no CPA, foi o que permaneceu por cá mais tempo, tudo devido à sua maneira de ser, estar, trabalhar, falar
com as pessoas, etc.. Para além das funções da especialidade, colaborou com a
Direcção, por forma a representá-la em momentos em que os Directores estavam
ausentes. Estabeleceu laços de amizade e camaradagem, quer com os camaradas da Marinha, quer com a comunidade civil, com os quais sempre teve uma
maneira especial de lidar.
Todos estes atributos fizeram dele um bom profissional e um “homem”. Tal
deve-se também ao facto de, a partir dos 6 anos de idade, ter começado a frequentar o CPA, pela mão do avô, já falecido, nosso associado fundador nº 5,
Severino (152330/CABO AUX). Para quem não
sabe, fica a saber que, a escritura da constituição do CPA teve como endereço postal a
morada da casa deste associado (Rua das
Escadinhas, nº 7, no Laranjeiro, freguesia da
Cova da Piedade, no concelho de Almada).
Por tudo isto, no dia passado dia 10 de
Dezembro de 2010, a Direcção promoveu um
jantar de convívio, que contou com a presença
de alguns dos actuais e anteriores corpos
gerentes, familiares e amigos, a fim de agradecer com toda a sinceridade ao Rui Santos todo
o seu desempenho no CPA.
Como prova disso, no final do jantar convívio, foi-lhe entregue, pelo Presidente da
Direcção, Carlos Cardoso, o diploma de Louvor
Individual que a Repartição de Sargentos e Praças lhe atribuiu e, pelo Vice-Presidente da Direcção, João Madeira, uma placa/salva
como agradecimento e reconhecimento por ter desempenhado com brio e profissionalismo as funções atribuídas, de 07OUT05
a 08ABR10, contribuindo para o engrandecimento do Clube de Praças da Armada.
Ao Rui Santos desejamos as maiores felicidades para a comissão de embarque que iniciou recentemente e para o
seu futuro profissional e pessoal.
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CONSTITUIÇÃO DOS NOVOS CORPOS SOCIAIS
BIÉNIO 2010/2011
DIRECÇÃO

João Francisco Paiva Madeira

Carlos Alberto Ribeiro Cardoso
PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

VICE-PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

SÓCIO N.º 1123

SÓCIO N.º 2027

COORDENADOR
DA CULTURA E LAZER

COORDENADOR
DO DESPORTO E JUVENTUDE

COORDENADOR
DO PATRIMÓNIO E EQUIPAMENTO

SÓCIO N.º 3848

SÓCIO N.º 3786

SÓCIO N.º 4312

Carlos Manuel Simão Ribeiro

Joaquim António
Pereira Maltinha

Nuno Rafael dos Santos

João Marcelino Pereira

TESOUREIRO

1.º SECRETÁRIO

José Manuel
Baptista Matias

Leonel Augusto G.
Almeida de Oliveira

Francisco Rosa Morais
Segurado

Virgílio António Ramos
Carvalho

Ernesto Manuel Duarte
Marques

SÓCIO N.º 3697

SÓCIO N.º 1380

SÓCIO N.º 3126

SÓCIO N.º 1308

SÓCIO N.º 2717

SÓCIO N.º 2054

2.º SECRETÁRIO

1.º VOGAL

2.º VOGAL

3.º VOGAL

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Francisco Manuel Chilrito Leal

Jorge Manuel Relvas Caeiro

José Henrique Ferreira Simões

SÓCIO N.º 3317

SÓCIO N.º 875

SÓCIO N.º 2507

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONSELHO FISCAL

António Rebelo do Carmo

João Carlos Valente Golaio

António Dias Pinto da Costa

SÓCIO N.º 561

SÓCIO N.º 2090

SÓCIO N.º 486

PRESIDENTE

O MARUJO n.º 60

SECRETÁRIO

RELATOR
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Tomada de posse
No passado dia 23 de Fevereiro de 2010, no decorrer da Assembleia-Geral, realizou-se
a eleição dos Corpos Gerentes para o biénio de 2010/2011.
No dia 06 de Março de 2010, pelas 15 horas, no salão da Cooperativa Piedense, Cova
da Piedade, teve lugar a tomada de posse dos novos Corpos Gerentes para o biénio
2010/2011 na presença de vários associados e familiares, entidades militares, autárquicas e
colectividades congéneres, bem como pelas seguintes individualidades:
Comandante Sousa Costa, em representação do Sr. Almirante Chefe do Estado-Maior
da Armada (CEMA); Presidente da Assembleia Municipal de Almada, Manuel José Maia;
Clube do Sargento da Armada (CSA), Presidente da Direcção, Albano Ginja; Associação de
Praças (AP), Presidente da Direcção, Luís Reis; Associação Nacional de Sargentos (ANS),
Vogal da direcção, António Dias; Associação Nacional de Militarizados da Marinha (ANMM),
Presidente da Direcção, José Sambada; Associação de Fuzileiros, 2º Secretário da Assembleia
Geral, António Varandas; Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA),

Presidente da Direcção, Comandante Lameiras Trabucho; Sociedade Filarmónica União
Artística Piedense (SFUAP), Vice Presidente DACR, Manuel Viegas e Clube Ibérico de
Montanhismo e Orientação, Presidente da Direcção, Mário Baião.
A cerimónia teve início por volta das 15 horas com a entrega dos prémios aos filhos
dos associados concorrentes ao “Prémio 1º Marinheiro AP Domingos do Nascimento
Raposo”. De seguida, o Grupo Coral T.A.B., do Barreiro, encantou todos os presentes com
a sua excelente actuação, principalmente o grupo de crianças que tocaram algumas melodias com os seus violinos.
Por fim, após as intervenções de algumas entidades convidadas e do Presidente da
Direcção reeleito, Carlos Cardoso, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral, Francisco
Leal, que moderou a sessão, deu por encerrada a cerimónia, à qual se seguiu um pequeno beberete para todos os presentes poderem brindar aos Corpos Gerentes empossados.

Discurso da tomada de posse
Estimados
Associados e Familiares
Convidados e Amigos do Clube
Para mim, o Clube de Praças da Armada tem
sido uma escola de cidadania, interajuda, camaradagem, amizade e solidariedade, revelando-me a
importância da participação, quer no desenvolvimento de actividades, quer no contributo prestado
nos diferentes órgãos sociais ou ainda na discussão
para o crescimento do Clube. Sem dúvida, tem sido
uma mais valia para o meu enriquecimento e crescimento pessoal.
Todos estes valores de cidadania: camaradagem, amizade e solidariedade são privilegiados nas associações e colectividades, e o nosso Clube não foge à regra.
São factores fundamentais para que tenha exercido os cargos de: Secretário da
Direcção, de 1987 a 1988; Colaborador/Seccionista da Secção de Campismo,
Montanhismo e Orientação, de 1993 a 1996; Vice-Presidente para o Desporto e
Educação Física, em 1997; de 1998 a 2003 de Vice-Presidente da Direcção e, hoje, reinício as funções como Presidente da Direcção do Clube de Praças da Armada, após ter
sido reeleito para o 3º mandato consecutivo, do biénio 2010/2011.
Ao longo destes anos, o convívio, a conversa, o encontro de ideias, de gostos e
saberes que se confrontam e se transmitem de geração para geração de Marinheiros,
proporcionou-me saber a razão da existência do Clube de Praças da Armada.
O Clube de Praças da Armada está prestes a fazer 27 anos de existência. Ao longo
destes anos, tem vindo a implementar e a desenvolver algumas modalidades desportivas de âmbito federado e outras de carácter lúdico e desportivo.
Além das participações desportivas, também organiza eventos desportivos. Só
para relembrar, em 30 e 31 de Maio de 2009, promoveu e organizou o Campeonato
Nacional Absoluto de 2009, em Orientação Pedestre.
No âmbito sociocultural, há já 26 anos que organizamos o almoço comemorativo
do Dia 25 de Abril e o convívio do Magusto.
Temos organizado e participado, em parceria, em diversas actividades de âmbito
sociocultural, para as quais somos convidados ou por inerência da nossa condição de
Clube de Praças da Armada, não podemos “fugir” a essa responsabilidade.
Como os nossos associados e alguns dos convidados aqui presentes devem estar
lembrados, o último evento de âmbito sociocultural de grande importância para toda
a massa associativa, foi a inauguração, por parte da Câmara Municipal de Almada, do
Monumento ao Marinheiro Insubmisso, que teve lugar no passado dia 30 de Maio de
2009, no Centro Cívico do Feijó.
Continuaremos a dar notícias, como sempre o fizemos, no nosso Boletim
Informativo “O MARUJO”, que desde a sua primeira publicação (Abril de 1985), tem
vindo a ser publicado com uma certa regularidade e, desde o ano de 2000, está a ser
enviado para casa dos associados.
Vamos manter o desenvolvimento das actividades desportivas e socioculturais que
até à data se encontram implementadas no Clube.
O grande objectivo que nos está a mover para o próximo mandato, não só aos
corpos gerentes agora eleitos, mas também a um grande grupo de associados que nos
visitam regularmente e a outros que nos querem visitar, é, sem dúvida, proporcionar

condições condignas para os nossos associados se deslocarem à sede social.
Nos últimos dois biénios transactos (4 anos), com financiamento próprio, colocámos um telhado novo; beneficiámos um dos apartamentos do 2º andar e adaptámolo para funcionamento da secretaria; recentemente, remodelámos a sala do associado, beneficiámos o átrio e os WC’s da nossa sede social, que desde a sua construção,
em 1987/88, não tinham sofrido qualquer intervenção de melhoramentos.
Também em 22 de Novembro de 2008, nesta mesma sala em que nos encontramos, por ocasião do nosso 25º aniversário, fizemos uma explanação das valências que
pretendíamos implementar/construir no terreno que comprámos em 2007,
junto/paralelo à nossa sede social. O referido terreno já se encontra limpo e pronto
para o que vier a ser aprovado.
No próximo dia 17 de Março de 2010, estamos a aguardar pela visita dos
Senhores Arquitectos do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de
Almada, por forma a inteirarem-se, no local, mais uma vez, das intenções que o C.P.A.
pretende implementar no terreno.
Estamos conscientes das necessidades, sabemos que o local está situado no Plano
da Frente Ribeirinha Nascente Cidade de Almada, mas ficar sem uma solução é a liquidação do Clube de Praças da Armada.
É necessário dar aos Associados a resposta que merecem e que é justa!
E se mais não conseguimos fazer em prol dos nossos associados e comunidade
local, isso deve-se em grande parte às limitações físicas de espaço, porque algumas das
nossas actividades só são possíveis de realizar em espaço alheio, como acontece com
a modalidade de Tiro e, como exemplo também, a realização desta simples cerimónia
de tomada de posse que está aqui a decorrer nas instalações da Cooperativa de
Consumo Piedense, gentilmente cedidas.
Não vai ser tarefa fácil mas também não será impossível.
As nossas famílias irão sentir com certeza a falta de apoio em momentos cruciais.
Neste momento, é com alguma emoção que sublinho esta prova de confiança
que os sócios deste Clube depositaram, tanto em mim, como na equipa que comigo
irá trabalhar, ao nos elegerem para o exercício do mandato que agora se inicia e que
decorrerá ao longo dos próximos dois anos.
Pela parte que nos toca, e usando da energia e determinação que nos caracteriza,
tudo faremos para cumprir e concretizar o Plano de Actividades e Orçamento para 2010,
que os sócios democraticamente aprovaram no passado dia 23 de Fevereiro de 2010, no
decorrer da Assembleia-Geral, e outros projectos que entretanto nos sejam apresentados
ou por nós a apresentar, assim o queiram as forças vivas e autárquicas do concelho.
Procuraremos estabelecer um aberto e franco diálogo com os nossos Associados,
Atletas e Coordenadores das modalidades desportivas, contando sempre com o seu
apoio inquestionável; uma colaboração estreita com a autarquia e com a Marinha,
com as instituições que nos costumam apoiar, com o movimento associativo, colectividades congéneres, entidades culturais, recreativas e desportivas, em prol do desenvolvimento do Clube de Praças da Armada.
Tudo isto, nos dá vontade de fazer mais e melhor. Faz-nos sentir que vale a pena
viver a amizade, viver a camaradagem e viver o associativismo. Faz-nos sentir que vale
a pena viver o Clube de Praças da Armada.
Participem e convidem os vossos camaradas e amigos a fazer o mesmo.
Bem-haja a todos.

B O L E T I M I N F O R M AT I V O D O C L U B E D E P R A Ç A S D A A R M A D A

O MARUJO n.º 60

6

Notícias da Direcção

Assembleia
Geral
» 23 de Fevereiro de 2010
De acordo com o Regulamento Geral,
realizou-se, no dia 23 de Fevereiro de
2010, a Assembleia-Geral Ordinária do
ano de 2010.
A ordem de trabalhos da Assembleia-Geral foi
constituída pelos seguintes pontos: discussão e
votação do Relatório de Actividades e Contas de
2009; discussão e votação do Plano de
Actividades e Orçamento para 2010; eleição dos
Corpos Gerentes para o biénio 2010/2011; e
diversos.
O Relatório de Actividades e Contas de 2009 e
o Plano de Actividades e Orçamento para 2010
foram apresentados pelo Presidente da Direcção,
Carlos Cardoso, aos associados presentes. Foram
colocadas algumas questões sobre o Relatório e o
Plano, às quais o Presidente da Direcção respondeu, esclarecendo. Tanto o Relatório de
Actividades de 2009 como o Plano de Actividades
e Orçamento para 2010 foram aprovados por
maioria dos presentes.
De seguida, passou-se à eleição dos Corpos
Gerentes, que foram eleitos por unanimidade 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.
Ultimamente, a divulgação das AssembleiasGerais, apenas tem sido feita no Boletim
Informativo O MARUJO, página da Internet e OP2.
Independentemente, da forma de divulgação
que façamos, o número de associados nas Assembleias-Gerais é sempre uma constante, tal como
se tem verificado pelo número de presenças nos
últimos anos.
Assim, a Assembleia-Geral foi participada pelos
associados, pela presença e 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 por parte de todos os presentes.

O MARUJO n.º 60

Assembleia Geral Ordinária

CONVOCATÓRIA
22 de Fevereiro de 2011
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 22 de Fevereiro de
2011, 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 2010;
Ponto Dois

Discussão e votação do Plano de
Actividades e Orçamento para 2011;
Ponto Três

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, 22 de Dezembro de 2010.
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(assinatura ilegível)

Francisco Manuel Chilrito Leal
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Mãos à obra IV
Novo espaço da Sede Social já dinamiza

Desde o ano de 2008 que temos vindo a publicar no
Boletim Informativo “O MARUJO”, neste espaço, o
desenvolver das obras de conservação e beneficiação
que temos vindo a implementar na Sede Social, com o
objectivo de melhorar as condições de bem-estar para
os associados e familiares que se desloquem ao Clube
e para quem nos visitar. Esse objectivo, numa primeira
fase, no nosso entender, foi alcançado.
Em 2010, o espaço que adquirimos em 2007, nas
traseiras da Sede Social, a fim de proporcionar a implementação de novas valências num futuro próximo, foi
melhorado provisoriamente para ser rentabilizado com
a realização de actividades sócio-culturais, enquanto
aguardamos por uma decisão positiva por parte da
Câmara Municipal de Almada, para uma intervenção
adequada a efectuar no local.
Numa 2ª fase, a fim de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, e na continuidade dos contactos que
temos vindo a efectuar com a Câmara Municipal de
Almada, no passado dia 10 de Fevereiro de 2010, tivemos uma reunião de trabalho no Departamento de
Administração Urbanística com o Sr. Arq. Ricardo
Carneiro, que nos tem recebido e acompanhado neste
processo.
Da nossa parte, apresentámos um dossier com as
nossas ideias, do que nos pareceu ser necessário ter em
conta, a fim de criar as condições desejadas para os

associados e familiares, por forma a implementar actividades, nomeadamente do âmbito sócio-cultural e
recreativo.
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 remodelar ou construir nada no local, a
procura de uma alternativa a curto prazo é a única
solução.
Já no final desta reunião, foram agendadas duas
visitas à Sede Social para recolha de mais informações:
uma visita realizou-se no dia 17 de Março de 2010, na
qual participaram o Sr. Arq. Ricardo Carneiro e o responsável pela divisão/serviço de Gestão Urbanística; a
outra visita ocorreu no dia 16 de Julho de 2010, no
qual participaram dois arquitectos da divisão/serviços
de Requalificação Urbana.
Entretanto, no dia 09 de Maio de 2010, conforme
nos foi solicitado, foi entregue no Departamento de
Administração Urbanística, cópias de documentação
relativa ao Clube de Praças da Armada.
Independentemente de, até ao momento, não termos tido notícias, estamos conscientes de que o nosso
Clube se encontra sediado numa zona complexa. Mas
ficar sem uma solução é a liquidação do CPA e é essencial dar aos Associados as respostas que merecem e
que são justas, no nosso entender.
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Regularização das quotas dos sócios
na situação de Reforma e RD (Vida Civil)
SÓ QUEM NÃO QUER É QUE NÃO TEM AS QUOTAS EM DIA
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, de tempos em
tempos, uma carta em casa.
Passados 27 anos de existência do CPA, todos os Sócios admitidos submeteram uma proposta de adesão devidamente assinada. Desta forma, o vínculo de associado ao Clube de Praças da
Armada ou a uma outra colectividade/associação, obriga que os
seus associados tenham as quotas em dia.
Assim, nos tempos que correm, julgamos que não é por falta
de meios de comunicação ou outra tecnologia disponível, que os
nossos associados não regularizam as suas quotas.
Neste sentido, apelamos à compreensão de todos os associados, porque não queremos deixar ninguém de fora, que, por
qualquer motivo, tenham as quotas em atraso, que devem regularizar a sua situação o mais breve possível.
Não hesite em contactar a Direcção do Clube para qualquer
esclarecimento, através dos nºs de telemóvel: 968151345 ou
918832740.

NOTA: Para os Sócios que têm as quotas em dia ou que entretanto as regularizaram, esta informação fica sem efeito.
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.

Horário de funcionamento da Sede Social
A Sede Social tem vindo a funcionar num horário que consideramos ajustável às necessidades dos nossos associados e familiares, quer na efectividade de serviço, na reforma ou na disponibilidade.
Assim, vimos por este meio relembrar aos associados que a Sede Social tem o seguinte horário de funcionamento:

2ª A 6ª FEIRA
ABERTURA
11.00 H
17.30 H
21.00 H

Sala do Associado
Secretaria (*)

SÁBADOS
FECHO
23.30 H
19.00 H
22.00 H

DOMINGOS E FERIADOS
ABERTURA
FECHO
15.00 H
23.30H

(*) O Director de Serviço assegura o seu funcionamento.

É de referir que, dado a disponibilidade de um associado na situação de reforma, o mesmo ofereceu-se para dar
apoio no funcionamento da secretaria, de uma forma temporária, no seguinte horário:
3ª, 4ª e 5ª-feira, das 13h às 17 horas.

ENCERRAMENTO DA SEDE SOCIAL
Pela experiência dos anos anteriores, a Sede Social encerra ou reduz o horário de funcionamento, apenas em alguns dias
da semana e/ou aos fins-de-semana, no período Natalício, Páscoa e férias de Verão.
Assim, informamos os associados que queiram deslocar-se ao Clube para tratar de algum assunto do seu interesse, que o
façam com a devida antecedência e fora dos períodos referidos anteriormente.
De certo que, da parte dos Associados, poderemos contar com a maior compreensão para o assunto.
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ANIVERSÁRIO DO CLUBE

A tradição repetiu-se
No passado dia 16 de Agosto de 2010, o Clube de Praças da Armada festejou o seu 27º
Aniversário.
Contou com a presença de alguns associados e familiares, e de elementos dos Corpos Gerentes.
Em conjunto, foi assinalada a data com um porto de honra.
O aniversário do Clube realiza-se a 16 de Agosto, como julgamos ser do conhecimento de todos
os associados. Festejar o aniversário do Clube nesta data torna-se uma tarefa difícil dado que estamos em pleno período de
férias do Verão.
No entanto, as Direcções têm vindo a insistir em assinalar a data, porque consideram ser um momento histórico para a vida
do nosso Clube, e como em todas as datas históricas: é imprescindível recordar!

S. Martinho
No passado dia 11 de Novembro de 2010, a partir das 18h, o CPA organizou o tradicional Magusto de S. Martinho, na sua
Sede Social.
A afluência de associados e familiares ao Clube, foi em número considerável, uma vez que a actividade se realizou no novo
espaço/terreno adquirido em 2007, que entretanto teve um arranjo provisório do chão, possibilitando desta forma a vinda de
mais sócios ao Clube.
À camaradagem e amizade, juntou-se uma saborosa
água-pé, acompanhada de castanhas quentinhas, como
manda a tradição.

Acessos à Romeira mais facilitados
No nosso entender, o acesso ao portão da
B.N.L. pela Romeira (Cova da Piedade), é uma
das melhores alternativas para os nossos associados, e não só, pois podem deslocar-se para as
Unidades sediadas no Alfeite, em viatura própria ou principalmente a pé.
As pessoas que se deslocam em viaturas próprias, disso já se aperceberam, ao deslocarem-se
pelo portão principal (Portão Verde) é mais difícil, devido ao tráfego de trânsito que circula nas
horas de ponta, do que se o fizerem pelo Portão
da Romeira.
Quem se desloca em transportes públicos,
quer venha de Cacilhas, quer venha de Setúbal
e sair na Cova da Piedade (Jardim), rapidamente a pé, chega ao Alfeite pelo portão da
Romeira.
Por forma a facilitar a passagem a pé dos
nossos associados que prestam serviço na área
do Alfeite, à Sede Social do CPA, o portão da
Romeira abre de 2ª a 6ª-feira, às 22 horas e às

24 horas, após entendimento por parte do
Comando da BNL.
Recentemente, a partir do dia 2 de
Dezembro de 2010, a TST (Transportes Sul do
Tejo), em colaboração com a Câmara Municipal
de Almada (julgamos nós), colocou a carreira
(BUS) 182 a fazer o prolongamento até à
Romeira.
Assim, o prolongamento e alteração de
horários da carreira (BUS) 182, efectua-se entre
as 7 e 19 horas, de 2ª a 6-feira, com a seguinte
circulação e vice-versa: Cova da Piedade
(Romeira), Cova da Piedade (Jardim), Almada
(Pç S. João Batista), Cova da Piedade (Escola),
Pragal e Pragal (Hospital).
Assim, julgamos nós, que, quer os sócios
que estão no activo a prestar serviço na margem
Sul e Norte, quer os que se encontram na
Reforma e vida civil, têm o acesso mais facilitado à Romeira, sendo o local onde se encontra
sediada a nossa Sede Social.
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Almoço comemorativo
do dia 25 de Abril de 1974

Desde a sua fundação, em 1983, que o Clube de Praças da
Armada vem comemorando todos os aniversários do “25 de
Abril”.
Este ano, o almoço comemorativo do dia 25 de Abril de
1974, foi dedicado aos Militares de Abril. Realizou-se no dia
24 de Abril (Sábado), no Feijó - Quinta do Chiado (Almada),
no restaurante/salão “MANJARES DA QUINTA”.
O programa foi composto por um almoço, seguido de
intervenções alusivas ao acto e à data.
Marcaram presença cerca de 100 associados e famílias,
para além de um leque de convidados. Estiveram presentes as
seguintes entidades: Presidente da Junta de Freguesia da
Cova da Piedade, Sr. Lousân; o Presidente da Direcção da
Associação de Praças, Cabo Luís Reis; o Vice-Presidente TroçoMar da Associação Nacional dos Militarizados da Marinha,
Louro Alvarinho e o Vogal da Direcção da Associação Nacional
de Sargentos, Sargento António Taveira. É de referir que, o
Presidente da Assembleia Municipal de Almada, José Manuel
Maia e o Presidente da Direcção do Clube do Sargento da
Armada, Albano Ginja, não ficaram para o almoço, no entanto não deixaram de vir pessoalmente apresentar cumprimentos e desejar a todos os presentes um bom momento de confraternização.
De salientar a presença da quase totalidade dos Praças da
Armada abrangidos pela Lei 43/99 (os saneados políticos do
25 de Novembro de 1975), que quiseram, uma vez mais,

O MARUJO n.º 60

manifestar ao C.P.A. o seu reconhecimento pela condição de
um enorme palco da luta pela “justiça possível” destes Praças
durante 25 anos.
Após o almoço, todas as entidades convidadas fizeram uso
da palavra, bem como um representante dos militares reintegrados e, já no final, o Presidente da Mesa da Assembleia
Geral encerrou as intervenções. Os temas liberdade, ataques
aos direitos dos militares e outros, foram os assuntos mais em
evidência, mas o eco da solidariedade e união entre todas as
associações militares nunca deixou de pairar naquela saudável
atmosfera de “Abril”.
De seguida, apagaram-se as velas do bolo do 36º
Aniversário do “25 de Abril” cantando os “Parabéns a você”.
Navegar num oceano de respeito, dignidade, responsabilidade e liberdade democrática, é preciso. E o C.P.A. estará
sempre presente no seu quarto de leme.
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Prémio 1.º Marinheiro AP Domingos
do Nascimento Raposo
Entrega de prémios relativos
ao ano lectivo 2008/2009
No dia 06 de Março de 2010, durante a cerimónia de
tomada de posse dos corpos gerentes eleitos para o biénio 2010/2011, na presença dos Corpos Gerentes, convidados, associados, familiares e amigos, procedeu-se à
entrega dos prémios respeitantes ao concurso do ano
lectivo 2008/2009, aos filhos dos sócios que concorreram ao “Prémio 1º Marinheiro “AP” Domingos do
Nascimento Raposo”.

Concorrente e prémio atribuído à aluna
do 2º Ciclo do Ensino Básico:
1º Prémio (175 €), Ana Rita da Silva Costa, filha do
Sócio nº 1967 (AG. 1ªCL PM), residente em S. Mamede
de Infesta.

Concorrentes e prémios atribuídos
aos alunos do 3º Ciclo
do Ensino Básico:
1º Prémio (225 €), Gisela Alexandra Afonso Gomes,
filha do Sócio nº 458 (CABO L), residente na Cruz de Pau;
2º Prémio (50 €), Beatriz Raquel da Silva Costa, filha
do Sócio nº 1967 (AG. 1ªCL PM), residente em S.
Mamede de Infesta.
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, se iriam atribuir prémios a todos os

concorrentes, como tem sido prática nestes últimos anos.
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 2010/2011
Na passagem do 24º 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 €uros
- 3º Ciclo do Ensino Básico (7º, 8º e 9º Anos) 225 €uros
A habilitação ao “Prémio 1º Marinheiro 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 31 de Outubro de 2011, na
qual conste o estabelecimento de ensino onde o(a)
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.

Alterações ao Regulamento
Em 16 de Março de 2010, em reunião de Corpos Gerentes convocada para o efeito e que teve como ponto
único na ordem de trabalhos (OT), a alteração ao regulamento “Prémio 1º Marinheiro AP Domingos do
Nascimento Raposo”, foram aprovadas as seguintes alterações:
1) Artigo 1º - Os valores mencionados em escudos, passaram a euros;
2) Artigo 5º - A data limite para habilitação ao prémio, passou a ser até ao dia 31 de Outubro.
Assim, avisam-se todos os associados que, no final do ano lectivo 2010/2011, pretendam habilitar-se ao referido prémio, devem ter em conta a data limite para concorrem (31 de Outubro), agora aprovada na última reunião de Corpos Gerentes.
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74º Aniversário da Revolta

PRESERVAR
Fez no dia 8, do último
Setembro, 74 anos que
cerca de 200 marinheiros
(praças), se revoltaram a
bordo dos seus navios, contra a expulsão política da
Armada de 17 camaradas
seus. Mas também por
motivos da vida degradada
e da prepotência hierárquica no quotidiano de suas vidas.
Após o “25 de Abril de 1974”, a data da revolta vem sendo
comemorada com maior ou menor relevo. Está entre os maiores, a
inauguração do monumento ao “Marinheiro Insubmisso”. Uma
iniciativa da Câmara Municipal de Almada e erguido na Freguesia
do Feijó.
Neste ano de 2010, a comemoração ao evento foi organizada
pelo Clube de Praças da Armada e pela Associação de Praças,
com o apoio da Câmara Municipal de Almada e Junta de Freguesia
do Feijó.
Veio a ter lugar no local mais emblemático possível: no Feijó,
junto ao Monumento ao Marinheiro Insubmisso.
Abrilhantaram a cerimónia, que teve cerca de 6 horas de duração, diversas instituições e personalidades, das quais há a destacar
o Comendador da Ordem da Liberdade, o Sr. José barata (é o
último tarrafalista vivo); Câmara Municipal de Almada; Juntas
de Freguesia do Feijó, Cova da Piedade, Laranjeiro e de
Almada; todo o movimento associativo militar e um representante do Chefe do Estado Maior da Armada.
O evento teve 3 vertentes, a saber: política, cultural e almoço de
confraternização.
Foram momentos altos na política as intervenções do Sr.
Comendador José Barata, da Sra. D. Maria Emília de Sousa, mas
também dos Srs. Presidentes do C.P. Armada e Associação de
Praças. A colocação de um ramo de flores no Monumento ao
Marinheiro Insubmisso, como homenagem aos lutadores marinheiros pela liberdade e justiça. O içar da Bandeira Nacional com a solenidade do toque a silêncio executado pela Fanfarra do Comando
do Corpo de Fuzileiros.
A vertente cultural esteve a cargo do Grupo Coral T.A.B.
(Trabalhadores Autárquicos do Barreiro). Este grupo deliciou a
grande assistência com execuções magníficas. Mas ainda houve
alguns improvisos de talentos de boa vontade.
O almoço comemorativo foi o melhor pretexto para uma tarde
onde o espírito da liberdade e da fraternidade encheram de esperança e confiança o dia de amanhã, que esta classe de marinheiros,
ao lado de todas as outras, procurarão no seu comportamento e na
luta, no dia a dia, o rumo que nos levará ao porto a que temos
direito.
Um agradecimento especial à Junta de Freguesia do Feijó,
na pessoa do seu Presidente, pela ajuda activa nas diversas
áreas que envolveram esta comemoração.

No artigo sobre este evento, é referida a presença de alguns
convidados. No entanto, das inúmeras entidades a quem endereçámos convite, é de toda a relevância enumerar as individualidades que fizeram questão de estar presente.
Assim, estiveram presentes na cerimónia do Dia Nacional da
Praça das Forças Armadas e, ao mesmo tempo 74º Aniversário
da Revolta dos Marinheiros de 1936, as seguintes entidades:
Comendador da Ordem da Liberdade, Sr. José barata (é o
último tarrafalista vivo); Presidente da Câmara Municipal de
Almada, Maria Emília Neto de Sousa; Presidente da Assembleia
Municipal de Almada, José Manuel Maia; Vereador da Acção
Sociocultural, Desporto, Turismo e Informação, António Matos;
Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do
Mar, representado pelo Comandante José Velho Gouveia;
CEMA, representado pelo Comandante Costa e Sousa (BNL);
Director-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, representado
pelo Coronel António Lobo; Grupo Parlamentar do BE, representado pelo Dr. Fernando Rosas; Grupo Parlamentar do PEV,
representado pela Dr.ª Sónia Silva; Juntas de Freguesia: Feijó,
representada pela Secretária, Dr.ª Anabela Raposo; Cova da
Piedade, representada pela Vogal da Cultura, Sr.ª Maria David e
Laranjeiro, representada pelo Tesoureiro, Dr. Joaquim Marreiros;
Presidente da Direcção da Associação Nacional de Sargentos,
SCH António Lima Coelho; Associação de Oficiais das Forças
Armadas, representada pelo Secretário-Geral, Comandante
Sequeira Alves; Presidente da Direcção da Associação SócioProfissional da Polícia Marítima, Jorge Veloso; Associação dos
Deficientes das Forças Armadas, representada pelo Conselheiro
Nacional, Farinho Lopes; Presidente da Direcção da Associação
Sindical dos Profissionais de Polícia, Paulo Rodrigues;

Colaboração de Geraldo Lourenço
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a dos Marinheiros de 1936

A MEMÓRIA
Associação Nacional da Polícia Aérea, representada pelo SubComissário, Paulo Brisos; Presidente da Comissão de Militares
(COMIL), Comandante Torres; Liga dos Combatentes, representada pelo Presidente do Núcleo de Almada, Comandante João
Gonçalves; Presidente da Direcção do Clube do Sargento da
Armada, Albano Ginja; Associação de Fuzileiros, representada
pelo SMOR Manuel Pires Silva; Clube de Campismo do
Concelho de Almada, representado pelo Vice-Presidente do

Conselho Directivo, Dr. António Batista; Cooperativa de
Consumo Piedense, representada pelo Coordenador, Fernando
Manta; Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, representada pelo Vice-Presidente DACR, Manuel Viegas; Presidente
do Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação, Mário Baião,
Dr. Francisco Pessoa Leitão e a Sr.ª Maria do Carmo Santos, mãe
de Gisela Santos, autora do livro “A Revolta dos Marinheiros de
1936”.
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5 DE OUTUBRO DE 2010

De Norte a Sul de Portugal, quer através da
Comissão Nacional para as Comemorações do
Centenário da República, autarquias, movimento
associativo, comunidade educativa e outras entidades, foram e estão a ser as inúmeras iniciativas levadas por diante, a fim de comemorar os 100 anos da
implementação da República.
Como é sabido, os Marinheiros de todas as categorias (Oficiais, Sargentos e Praças) participaram na
implementação da República, conforme demonstrado
nas exposições levadas a cabo pela Comissão
Nacional para as Comemorações do Centenário da
República e pela Marinha, na Casa da Balança, nas
instalações da Marinha, na Praça do Município, no
período de 01 de Outubro de 2010 a 05 de Janeiro de
2011.
Neste sentido, o Clube do Sargento da Armada
(CSA), no passado dia 10 de Abril de 2010, na delegação nº 1, no Feijó, organizou uma sessão/debate
sobre o Centenário da República.
Independentemente do CPA não ter estado presente, por indisponibilidade dos elementos da
Direcção, sabemos que o debate foi bastante participado quer pelos excelentes palestrantes, quer pelo
número de militares presentes (de todas as categorias), dado que a divulgação e o convite foi estendido
a toda a comunidade do âmbito das Forças Armadas.
Parabéns aos nossos camaradas do Clube do
Sargento da Armada, pela excelente iniciativa.
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A propósito do Dia da Marinha
O Dia da Marinha, como é do conhecimento
de toda a comunidade naval e de uma grande
parte da sociedade civil, é comemorado todos os
anos no dia 20 de Maio.
Este ano (2010), as comemorações decorreram
em Portimão. Tiveram início no dia 17 e
culminaram a 23 de Maio de 2010, com várias
celebrações e, no final, com o desfile naval.
O Clube de Praças da Armada também esteve
presente em Portimão, a fim de estabelecer o
intercâmbio sociocultural entre os associados e
as colectividades congéneres.
Intercâmbio Sociocultural
Clube ESCOLAMIZADE
Depois dos contactos estabelecidos entre o CPA e
o Clube ESCOLAMIZADE, foi possível uma delegação do CPA, constituída pelo Vice-Presidente da
Direcção, Coordenador das Actividades Culturais
e Recreativas, 1º, 2º, 3º vogal e Sócio Humberto
Serra, deslocarem-se e visitar a sede social do Clube ESCOLAMIZADE, em Albufeira, por volta das 10 horas.
À noite, depois da comitiva ter ido para Portimão, os
elementos da delegação do
CPA e dois associados que se
juntaram, foram brindados
com um jantar de confraternização que os nossos camaradas dos corpos gerentes do
Clube ESCOLAMIZADE, lhes ofereceram.
Foi uma recepção e um convívio por excelência, em que o
espírito de camaradagem, convívio e amizade entre Marinheiros,
esteve sempre presente. Foi bonito de se ver, sem dúvida.
Não há palavras para descrever os momentos de intercâmbio cultural vividos, naquela noite, entre associados de associações de Marinheiros.
Ao Clube ESCOLAMIZADE o nosso sincero Bem-haja.
***
ASSOCIADOS DO ALGARVE
Quando a Direcção do CPA decidiu deslocar-se a
Portimão/Algarve, por ocasião do Dia da Marinha, entrou em

contacto, por carta, com todos os associados residentes na
região do Algarve (cerca de 130), a fim de dar conhecimento
da nossa intenção. Neste sentido, desde logo marcou encontro para o dia 20 de Maio, no final da tarde, no Ponto de
Apoio Naval de Portimão, a fim de estabelecer o intercâmbio
entre Associados e visitar um ou dois dos Navios que se
encontravam atracados, quer no cais comercial, quer no cais
militar.
No entanto, a afluência dos Sócios não foi aquela que
estava nas nossas expectativas. Julgamos que, por se tratar de
um dia de semana, e devido aos compromissos profissionais
de cada um, não foi possível a deslocação dos associados ao
cais de Portimão.
Valeu a intenção e, no futuro, em próximas iniciativas idênticas, tudo faremos, naquilo que estiver ao nosso alcance, para
que haja mais afluência de associados.
***
REPRESENTANTE DAS PRAÇAS
O nosso associado nº 486, Pinto da Costa (CABO CM –
170977), que por acaso faz parte dos Corpos Gerentes do
Clube de Praças da Armada, em virtude de ser a Praça mais
antiga da Marinha, à data do Dia da Marinha, foi convidado
para estar presente na cerimónia, que se realizou no dia 23 de
Maio de 2010, em Portimão.
No entanto, por ter que se deslocar pelos seus próprios
meios, declinou o convite.
O Clube de Praças da Armada, congratula-se pelo facto
da Praça mais antiga da Marinha ser um associado do
Clube.

Medalha comemorativa do Dia da Marinha

Numa iniciativa conjunta
do Clube Militar Naval
(desde 1978), do Clube
do Sargento da Armada
(desde 1979) e do
Clube de Praças da
Armada (desde 1983), foi
editada a 32ª edição da me-

dalha Comemorativa do Dia
da Marinha/2010. Este ano,
coube ao Clube do Sargento
da Armada, a organização
das respectivas comemorações que decorreram da
seguinte forma:
- No dia 17 de Maio de 2010,

pelas 18.30 horas, na Sede
Social do CSA, em Alfama/Lisboa, lançamento oficial
da medalha;
- No dia 19 de Maio, entrega
formal por parte dos Clubes,
do exemplar nº 1, a Sua Ex.ª
Almirante CEMA.
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Historial dos encontros
Alimentado pelo espírito de camaradagem que a Marinha
semeou em todos nós, a incorporação de candidatos a
Fuzileiros, que assentou praça em Fevereiro de 1988, tem
comemorado este feito, todos os anos, juntando, em várias
partes do país (tentativa e alternadamente no Norte e no Sul),
os “Filhos da Escola”, espalhados por todo o país.
No início (Fevereiro de 1990), com o objectivo de juntar
todo o pessoal da 1ª turma, mas como aderiram muito poucos
alterou-se o objectivo que passou a ser juntar, pelo menos uma
vez por ano, o máximo de camaradas desta incorporação;
Os convívios contaram sempre com a presença de filhos da
escola, principalmente da 2ª escola de 88, que munidos do
mesmo espírito de convívio e camaradagem têm engrandecido estes convívios;
Graças ao esforço e dedicação de todos, o evento “FUZOS
88” tem crescido todos os anos contando sempre com camaradas que participam pela primeira vez;
Em 2008, e porque celebrámos a simbólica data de vinte
anos de chegada à Escola de Fuzileiros, realizámos o tradicional encontro, nessa Unidade. Visitámos o “Museu do
Fuzileiro”, terminando o encontro com um almoço na
Unidade, com cerca de 100 pessoas, sendo um marco histórico nos nossos encontros;
O facto de termos um horário e data fixa (jantar no último
Sábado do mês de Fevereiro) tem ajudado muito na divulgação, mas o essencial tem sido o entusiasmo de todos. A título
de exemplo, já sabemos que o próximo evento será no Sul
(Algarve), no dia 26 de Fevereiro de 2011, e que, em 2012,
será no Norte, no dia 25 de Fevereiro;
Em 2010, o encontro realizou-se em Recarei (perto de
Penafiel), organizado pelo camarada Vicente (738288) e teve
a presença de mais de 50 pessoas.
Como já referi, próximo encontro será no Algarve, no dia
26 de Fevereiro de 2011, organizado pelo Lima (729788)
e demais camaradas Algarvios. Tel – 962918796
(fz88lavagante@hotmail.com)

UM BOM NATAL
I
OS NOSSOS LINDOS PINHEIRINHOS
COM RAMOS TÃO VERDINHOS,
NUMA ÉPOCA MUITO ESPECIAL
EFEITADOS COM BOLINHAS
COM LUZES E ESTRELINHAS,
QUE LINDA ARVORE DE NATAL.
É NATAL, MAIS UM NATAL
ONDE TODOS TEMOS FÉ
VAMOS PÔR O SAPATINHO
LÁ MESMO NO CANTINHO,
DA NOSSA CHAMINÉ.
POR VOLTA DA MEIA-NOITE
VEM O HOMEM DAS BARBINHAS
VEM TRAZER A TODOS NÓS

José Rebola
SÓCIO N.º 1843

E TAMBÉM PARA TODOS VÓS,
AS NOSSAS LINDAS PRENDINHAS.
SÃO COISAS DA NATUREZA
ESTE TÃO IMPORTANTE DIA
PARA UNS É UMA TRISTEZA
PARA OUTROS É ALEGRIA
NÃO É PARA TODOS IGUAL
MAS SIM PARA TODOS
EU DESEJO UM BOM NATAL.
LUÍS JOSÉ LINO TELES

A foto retrata o convívio em Fevereiro de 2008, com cerca de
100 presenças.
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Actividades Desportivas
Escolinhas de desporto
Inscrições continuam abertas
VELA
No âmbito do protocolo estabelecido com o CNOCA, os
filhos dos sócios, a partir dos 8 anos, podem aprender a
modalidade de Vela, que decorre aos Sábados, na bacia do
Alfeite (BNL/CNOCA), das 10h às 13 horas.
O 1º semestre funciona de Outubro a Janeiro e o 2º semestre de Fevereiro a Junho, de cada ano civil.
Todos os filhos dos associados interessados, devem contactar o CPA, para efectuar a inscrição, de modo a poderem frequentar as aulas do 2º semestre, que terão início em 13 de
Fevereiro de 2011.
NATAÇÃO
A época iniciou-se a 4 de Outubro de 2010 e termina a 30
de Junho de 2011, com a realização do festival de natação.
As aulas decorrem, como vem sendo hábito, na piscina do
CEFA/Alfeite, das 19.30h às 20.20 horas, à 2ª e 5ª-feira, e na

piscina da Escola de Fuzileiros/Barreiro, das 19.45h às 20.30
horas, à 2ª e 4ª-feira, conforme facilidades concedidas pelos
respectivos comandos.
Dado que ainda dispomos de algumas vagas por preencher
em ambas as piscinas, os filhos dos associados eventualmente
interessados, devem contactar o CPA para mais informações.
ATLETISMO
A época de 2010/2011 da Escolinha de Atletismo iniciou
em 08 de Outubro de 2010, com alguns alunos do Escalão de
Benjamins A (6, 7 e 8 anos) e B (9 e 10 anos).
Os treinos decorrem às quartas-feiras, das 19.15h às 20.30
horas, na Pista Municipal de Atletismo, na Sobreda.
Todos os filhos dos associados interessados em praticar
Atletismo, devem contactar o Clube para proceder à respectiva inscrição.
Não hesite!

ESCOLA DE ATLETISMO
A época de 2009/2010, terminou com a participação dos
elementos da Escolinha, no dia 01 de Maio de 2010, no
Torneio da Liberdade, organizado pela Junta de Freguesia da
Charneca de Caparica, na Pista Municipal de Almada.
Por forma a encerrar o ano lectivo da Escola de Atletismo,
foi organizado um convívio de encerramento de época entre
os pais e as crianças, que teve o seguinte programa: Visita ao
Museu de Marinha e almoço convívio na zona de Belém.

ÉPOCA 2010/2011
Pelo 5º 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 Outubro, sendo a sessão de treino às
quartas-feiras, das 19.15h às 20.30 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 14NOV10, 5º Grande Prémio São Martinho de
Pinhal de Frades, em Pinhal de Frades, no Seixal: em
Benjamins B Fem., Lila Manuel 2ª Class. e Carolina Jesus 4ª
Class.;
— No dia 21NOV10, Troféu Caparica, no Monte de
Caparica: Alberto Lupeta, em Benjamins A Masc. 1º Class.; em
Benj. A Fem., Diana Adriano 6ª Class. e Nicole Brito 8ª Class.;
em Benj. B Fem., Lila Manuel 2ª Class., Carolina Jesus 4ª Class.
e Mariana 8ª Class..

CONVÍVIOS E TROFÉUS DE BENJAMINS
De acordo com o Calendário da Associação de Atletismo
de Setúbal, estão previstos para o ano de 2011 (época
2010/2011), os seguintes convívios e troféus de Benjamins A
(6, 7, e 8 anos) e Benjamins B (9 e10 anos):

Convívios de Benjamins A
- Dia 20 de Fevereiro (Domingo) – Pavilhão do Alto do
Moinho/Seixal
- Dia 17 de Abril (Domingo) – Pista Municipal de
Atletismo/Almada

Troféus de Benjamins B
—
—
—
—

Dia
Dia
Dia
Dia

22
19
20
17

de
de
de
de

Janeiro (Sábado)
Março (Sábado)
Maio (Sexta-feira)
Junho (Sexta-feira)

Nota: Os Troféus de Benjamins B, vão decorrer na pista
Municipal de Atletismo, em Almada (Sobreda).

B O L E T I M I N F O R M AT I V O D O C L U B E D E P R A Ç A S D A A R M A D A

COLABORAÇÃO DO COORDENADOR DA ESCOLA

Manuel Piedade
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Orientação
Campeonato do Mundo de Veteranos de Orientação Pedestre
Decorreu na Suíça, entre 31 de Julho e 07 de Agosto de
2010, o Campeonato do Mundo de Veteranos de Orientação
Pedestre (WMOC 2010).
O Clube de Praças da Armada esteve representado por
cinco atletas: José Amândio, Sérgio Rodrigues, Paulo Vieira,
Manuel Luís e Carlos Borges, conforme foto ao lado (da
esquerda para a direita).
O Mundial iniciou com a qualificatória na distância de
SRINT, em La Chaux-de-Fonds, sobressaindo-se o atleta Paulo
Vieira que obteve o apuramento para a Final A.
As finais de SPRINT decorreram nas ruas de Neuchatel com
um mapa muito interessante que poderá ser visto neste link:
http://picasaweb.google.pt/lh/photo/2zyeoKESfWfiqxeOg_
0ULA?feat=directlink
Classificações nas respectivas finais de SPRINT:
Paulo Vieira (M35 - Final A) - 69º lugar
Sérgio Rodrigues (M35 – Final B) – 34º lugar
Carlos Borges (M40 – Final B) – 8º lugar
Manuel Luís (M45 – Final B) – 8º lugar
José Amândio (M45 – Final C) – 11º lugar
Após um dia de descanso iniciaram-se as qualificatórias na distância LONGA. Na primeira qualificatória, os atletas Paulo Vieira e
Manuel Luís estiveram entre os qualificados para as respectivas
Finais A, mas a segunda qualificatória não correu tão bem, retirando os atletas destas finais. As provas foram realizadas em

ORIENTAÇÃO

Época 2010
A época desportiva de
Orientação Pedestre de 2010,
que teve início no 2º semestre
de 2009 (29 e 30 de Agosto de
2009), terminou no dia 25 e 26
de Setembro de 2010, com a
realização de uma prova da
Taça
de
Portugal,
em
Pedrógão/Leiria.
Dos cerca de 10 atletas
federados que participaram nas
10 provas da Taça de Portugal,
só uma média de 6/7 é que
participaram com regularidade
nas provas, e obtiveram resultados não muito diferentes da
época passada (2008/2009).
Os resultados podem ser
consultados no site da Federação Portuguesa de Orientação.
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mapas com terrenos tipicamente nórdicos, com poucos caminhos
e com vegetação e pedras que dificultavam a progressão dos atletas. O mapa das finais poderá ser visto neste link:
http://picasaweb.google.pt/lh/photo/48ytIZvBWS1vDtPXaHi8
KQ?feat=directlink
Classificações nas respectivas finais na distância LONGA:
Paulo Vieira (M35 - Final B) - 23º lugar
Sérgio Rodrigues (M35 – Final B) – 28º lugar
Carlos Borges (M40 – Final B) – 53º lugar
Manuel Luís (M45 – Final B) – 44º lugar
José Amândio (M45 – Final C) – 52º lugar
Paulo Vieira
SÓCIO Nº 4256

TRIATLO
ÉPOCA 2010

4ª Participação na competição
A participação e os resultados desportivos dos atletas, a partir do
mês de Maio de 2010, nas provas de Triatlo, Duatlo, Aquatlo e nos
vários Campeonatos Nacionais, por restrições/cortes em apoios
financeiros por parte do Clube, estiveram muito aquém em comparação com as épocas passadas.
No entanto, apesar das dificuldades sentidas, alguns atletas continuaram a participar nas provas, e desta forma foram alcançados resultados relevantes,
a seguir mencionados:
Campeonato Nacional Grupo Idades (45 – 49 anos)
- António Horta, em Triatlo – Vice-Campeão Nacional
Campeonato Nacional de Clubes em Aquatlo
- C.P.Armada – 3º Class. Masc., em Seniores
(Atletas da equipa: Miguel Carneiro, Hugo Matos e Filipe Vidal)
Campeonato Nacional de Absoluto em Duatlo
- C.P.Armada – 8º Class. Masc., em Seniores
Campeonato Regional do Sul em Duatlo
- C.P.Armada – Vice-Campeã Regional Sul Masc., em Seniores
(Atletas da equipa: Jorge Duarte, Paulo Galego e Ricardo Reis)
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Tiro Desportivo
Época 2010
Os atletas da Secção de Tiro, ao longo do ano, participaram em diversas competições do calendário nacional da F. P.
Tiro, no âmbito das provas Regionais e Nacionais, em provas
de carácter particular organizadas por clubes congéneres para
os quais fomos convidados a participar, e em provas internacionais em representação da Selecção Nacional da Federação
Portuguesa de Tiro.
A Secção de Tiro, aproveitando o site do Clube, além de
divulgar as provas calendarizadas, colocou também os resultados das provas em que os seus atletas participaram.
Assim, todos os associados interessados em querer saber
mais sobre a actividade da modalidade no Clube e a realizada
durante o ano de 2010, podem consultar o site do CPA.
Dado que o espaço para publicar todos os resultados/títulos
alcançados pelos atletas do Clube é reduzido, apenas deixamos os que consideramos mais relevantes, por equipas:

Campeonato Nacional ISSF – Pistola Livre

Campeonato Nacional ISSF
– Carabina de Ar Comprimido
- C.P.Armada – Senhoras Sénior (SS) – Campeã Nacional
(Atletas da equipa: Carla Santos, Vanessa Santos e Ana
Madeira)

Encerramento de época
Por forma a assinalar o encerramento da época de 2010, a
Secção de Tiro organizou, no dia 11 de Dezembro de 2010,
no Restaurante “Giramar”, na Charneca da Caparica, um jantar de convívio entre os atletas que durante o ano representaram o Clube.
A Direcção do CPA, foi representada pelo Vice-Presidente
da Direcção, João Madeira.
A Secção de Tiro do CPA, formula a todos os Sócios, atletas e familiares, votos de Boas Festas.

- C.P.Armada – Homens Sénior (HS1) – Campeã Nacional
(Atletas da equipa: António Coelho, José Marracho e
Wilson Correia)

COLABORAÇÃO DO COORDENADOR DA SECÇÃO

Carlos Santos

IV Torneio de Tiro do CPA
Pela quarta vez consecutiva, voltámos a organizar o Torneio de
Tiro de “Pistola de Ordenança” e “Pistola Sport de 9mm”, na
Carreira de Tiro do CEFA, no Alfeite, nos dias 26 e 27 de Junho de
2010.
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.
Este Torneio teve a participação de 58 atiradores, sendo arbitrado por 6 Juízes Árbitros. Incluído no programa esteve
o almoço servido na messe da Base Naval de Lisboa, que decorreu num salutar convívio.
A cerimónia da entrega de prémios, das provas do 1º e 2º dia, decorreu na Sede Social do Clube, após o almoço dos
participantes no Torneio.

SEGUROS
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Entre o Clube de Praças da Armada e
o mediador Carlos Martins, residente
no Barreiro, da Seguradora Açoreana,
foi estabelecido um pré
acordo/entendimento, por forma a
que os nossos associados possam
beneficiar de preços convidativos.
Todos os associados interessados,
podem obter esclarecimentos através
dos seguintes contactos:
TELF/FAX.: 212047831,
TLMV.: 919208768 ou 926440732.
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Corridas de Aventura
EQUIPA DO CPA TETRA-CAMPEÃ NACIONAL DA TAÇA DE PORTUGAL

Vice-Campeã
do Campeonato Nacional
Como mencionado no Boletim Informativo anterior (Nº 59), a época de 2010 teve início em 17 de Outubro de
2009, com uma equipa do CPArmada a participar no Escalão Elite Masculina.
Assim, de acordo com as alterações introduzidas nos estatutos e regulamentos da Federação Portuguesa de
Orientação, as épocas desportivas passaram a vigorar dentro do ano económico, ou seja, de Janeiro a Dezembro de
cada ano.
2010 foi o ano da transição e, a partir de 2011, já iremos ter a época desportiva acertada ao ano económico,
como já acontece com as Federações de Tiro e Triatlo.

ÉPOCA 2010
A disputa da época de 2010, teve continuidade logo no 1º
mês do ano:
- No dia 30 de Janeiro, realizou-se, nas redondezas de
Sesimbra, o Raid CA’s, tendo o
CPA alcançado o 1º lugar, com
um CP de avanço sobre a 2ª
equipa;

- Nos dias 20 e 21 de
Março, realizou-se o II Raid
“Pelos Caminhos da Agitânea”, em Idanha-a-Nova,
tendo o CPArmada alcançado o 2º lugar, apesar do
grande esforço da parte
dos atletas para tentarem algo mais, a sorte não sorriu para o
lado da nossa equipa;
- Nos dias 15 e 16 de Maio, realizou-se o Raid Aventura
Oeste, na zona de Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional
de CA´s, tendo o CPArmada alcançado o 2º lugar, pelo que,
mais uma vez, os nossos atletas não conseguiram vencer por
apenas um CP. Assim, ficaram-se pelo título de ViceCampeões Nacionais.
- No dia 11 de Setembro, o ATV (Académico de Torres
Vedras), organizou, no concelho de Torres Vedras, o II Evasões
Francesas, mais uma prova pontuável para a Taça de Portugal
de Corridas de Aventura. Ao longo de 5 etapas (Orientação
Pedestre tipo “Score 100”, Orientação em BTT, Orientação
Pedestre Tiro com Arco mais Transposição de Obstáculos,
Orientação em BTT, Orientação Pedestre mais Actividades),
muitos foram os desafios apresentados às 47 equipas participantes (Elite, Aventura e Promoção).
No final da prova, a equipa de Elite do CPArmada alcançou
o 1º lugar.
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- A última prova da Taça de Portugal, 2º Raid Transpeninsular, realizou-se no dia 20 de Novembro, na zona do
Barreiro. A equipa do CPArmada fez uma excelente prova,
obtendo uma vitória com grande destaque em relação à equipa que ficou em 2º lugar. Relembramos que esta prova apenas
serviu para cumprir calendário, dado que o título de Campeã
Nacional já tinha sido conquistado na prova anterior.
O Clube de Praças da Armada conquistou, na época de
2010, a Taça de Portugal pela 4ª vez consecutiva, desta feita
em Elite Masculina. Tal sucesso só foi possível, dado a dedicação e trabalho dos elementos que constituíram esta equipa:
José Marques (capitão de equipa), Eduardo Sebastião,
Alexandre Cunha, António Moura, Paulo Fragoso,
Cristiano Santos e Nuno Cruz. Além de conquistarem a Taça
de Portugal, foram Vice-Campeões Nacionais no Campeonato
Nacional de Corridas de Aventura, em Elite Masculina (este
campeonato disputa-se apenas há 3 anos, tendo sido a equipa do CPArmada, nos últimos dois anos, Campeões
Nacionais). Em 2010, com muita pena nossa, a equipa do
CPArmada não participou no V Campeonato Ibérico 2010,
que este ano se realizou em Espanha (Corunha).
Taça de Portugal Corridas de Aventura
- José Marques, Eduardo Sebastião, Alexandre Cunha, António Moura e Paulo Fragoso, em Elite Masculina – Campeões Nacionais;
- C.P.Armada, em Elite Masculina – Campeã Nacional.
III Campeonato Nacional Corridas de Aventura
- José Marques, Eduardo Sebastião, Alexandre Cunha,
António Moura, Paulo Fragoso, Cristiano Santos e Nuno Cruz,
em Elite Masc. – Vice-Campeões Nacionais;
- C.P. Armada, em Elite Masc. – Vice-Campeão Nacional.
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.
Colaboração do Coordenador da Secção

José Marques
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Desporto
Editorial

Pesca
15º Concurso Nacional de Pesca Desportiva
O Clube de Praças da Armada, integrado no 27º aniversário, e
após algum interregno, através da Secção de Pesca, organizou, no
passado dia 19 de Setembro de 2010, no Cais do Ginjal, em
Cacilhas, o seu Concurso de Pesca que conta já com a sua 15ª edição. Para dar o início à competição, esteve presente no local, em
representação da Junta de Freguesia da Cova da Piedade, o Sr. Mário
Castro, Vogal do executivo.
Participaram cerca de 100 concorrentes, entre atletas e acompanhantes, sendo de realçar que os participantes mais distantes foram
os de Peniche.
Após a pesagem, e depois do almoço que decorreu nas instalações do Clube, passou-se à cerimónia de entrega de prémios, cuja a
montra era composta por DVD,s, microondas, TV, canas de pesca,
taças, troféus, garrafas das mais variadas bebidas, etc.. No âmbito
dos brindes para rifar, encontrava-se ainda um telemóvel.
A cerimónia de entrega de prémios, além do Presidente da
Direcção, e do coordenador da secção, contou também com a presença do Sr. Manuel Dias, Tesoureiro da Junta de Freguesia da Cova
da Piedade.
CLASSIFICAÇÕES
Individual:
1º Class. – Bernardino – Bombeiros Voluntários da Trafaria, com
11,320Kg; 2º Class. – Luís Afonso – G.D.Miratejo, com 10,620Kg; 3º
Class. – Mário Jorge – União Caxiense, com 6,720Kg.
Equipas:
1º Lugar – G.D.Miratejo, com 19,350Kg; 2º Lugar – 1º de
Dezembro, com 9,110Kg; 3º Lugar – C.D.Musgueira, com 8,240Kg.

Agrupamentos:
1º Lugar – G.D.Miratejo, com 25,450Kg; 2º Lugar – União
Caxiense, com 13,590Kg; 3º Lugar – C.D.Musgueira, com 13,020Kg.
Senhoras:
1ª Class. – Paula Sobral – CPA, com 400gr; 2ª Class. – Inês Sousa
– C.D.Musgueira, com 300gr; 3ª Class. – Leonor Sobral – CPA, com
280gr.
Juvenis (Masc. e Fem):
1ª Class. – Erica Castanheira – G.D.Miratejo, com 920gr; 2ª Class. –
Madalena Rodrigues – 1º de Dezembro, com 260gr; 3ª Class. – Adriana
Santos – C.D.Musgueira, com 80gr.
Temos a referir o apoio/colaboração ao nosso 15º Concurso
Nacional, das seguintes entidades: Marinha, Polícia Marítima, Juntas
de Freguesia da Cova da Piedade, Cacilhas, Costa da Caparica e
Charneca de Caparica, e Casa David, em Cacilhas.

Secção de Pesca
Durante o ano de 2010, os atletas da Secção de Pesca participaram em alguns concursos, dos quais temos a referir os seguintes
resultados/classificações e/ou participações:
— No dia 28 de Fevereiro de 2010, em Belém (Lisboa), participou
no concurso de pesca organizado pelo Clube Desportivo Paço Arcos,
fazendo-se representar pelos seguintes atletas: Orlando Neves,
Américo Monteiro, Emircio Teixeira, Ricardo Santana, Inácio Santana,
Rui Coelho, Humberto Serra e Manuel Farinha.
Estes dois últimos obtiveram o 20º e 8º lugar na classificação geral,
respectivamente, num dia marcado pelas condições climatéricas
adversas que dificultaram em grande escala a realização da prova;
- Dia 28 de Março, em Almada, organizado pelo Marinus Pesca, o
Clube esteve representado por 12 atletas, sendo de destacar o 3º
lugar por equipa, 5º lugar no Agrupamento e o prémio por ser o
Clube com mais participantes;
- No dia 11 Abril, no Barreiro, no 1º Concurso de Pesca da
Cercima, organizado pelo Cercima do Montijo, o Clube esteve representado por 9 atletas, sendo de destacar o 2º lugar no Agrupamento
e Equipas;
- No dia 09 Maio, o Clube esteve representado em dois concursos:
em Belém, organizado pelo G.C.Damaia, por 5 atletas, sendo de
destacar o 3º lugar obtido por Equipas, e no Barreiro, no Concurso de
Pesca Silveirense, por 4 atletas, sendo de destacar o 7º lugar por Equipas;
- No dia 23 de Maio, no Barreiro, no Concurso de Pesca da Casa
do Benfica, da Baixa da Banheira, o Clube esteve representado por 10
atletas;

- No dia 06 de Junho, em São Martinho do Porto, organizado pela
União Recreativa do Bárrio, o Clube esteve representado por 10 atletas;
- No dia 17 de Outubro, no Barreiro, organizado pela Soc.
Filarmónica União Agrícola de Santo António da Charneca, o Clube
esteve representado por 10 atletas, 9 dos quais classificados individualmente, sendo de destacar o 2º e 4º lugar por Equipas e o 3º lugar por
Agrupamentos;
- No dia 07 de Novembro, em Belém, o Clube esteve representado por 12 atletas;
- No dia 05 de Dezembro, na Trafaria, organizado pelo G.
Desportivo da Corvina, o Clube esteve representado por 14 atletas.
De referir também que, no dia 12 de Dezembro de 2010, a secção
de Pesca organizou um Concurso Convívio de Pesca Mar, na Cova do
Vapor, seguido de almoço para os associados e familiares da secção.
O objectivo deste encontro foi assinalar o encerramento da época de
2010, e aproveitar a ocasião para a passagem em definitivo (dado que
já tinha sido aprovado há alguns meses pela Direcção, por sugestão
da secção), do cargo do anterior, Venâncio Marcos, ao novo seccionista/coordenador da modalidade, por forma a tomar conta da
pasta a partir de 2011.
A Secção de Pesca do CPA formula a todos os Sócios, Atletas e
familiares um Próspero Ano 2011.

Colaboração do Coordenador da Secção
Venâncio Marcos
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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

O Sentir de uma Voz do Mar
Memórias de um
Pescador – Marinheiro
De tempos em tempos, as instituições com que nos relacionamos: Marinha, Poder Autárquico, Federações
Desportivas, Movimento Associativo,
etc., vão oferecendo ao CPA livros/publicações dos mais variados temas, enriquecendo a nossa biblioteca.
Recentemente, foi-nos oferecido
um livro escrito por um “Marinheiro”, natural e residente na
Murtosa (Aveiro), que ingressou na Marinha como 2º grumete recruta, em 1954, e foi progredindo na carreira: 2º Grumete
Artilheiro, em Julho de 1955; 1º Grumete Art. Apontador, em
Junho de 1956; Marinheiro, em Dezembro de 1957; Cabo, em
Junho de 1969; 2º Sargento, em Junho de 1974; 1º Sargento,
em Julho de 1976; Subtenente, em Junho de 1982; 2º
Tenente, em Julho de 1983 e 1º Tenente, em Julho de 1986.
Assim, entendemos divulgar o referido livro com o título:
“O SENTIR DE UMA VOZ DO MAR – Memórias de um
Pescador – Marinheiro”, de Manuel Lopes dos Santos, 1º
Tenente OT Reformado.
Para eventuais leitores interessados em contactar o
autor do livro, aqui deixamos os seus contactos pessoais:
TELEF.: 234 865 558 – TLMV.: 962 866 931
No exemplar que nos enviou, tem a seguinte dedicatória:
“Ao Clube de Praças da Armada, com muita consideração”.
O nosso bem-haja.

Apresentação do livro “Eu, Português Impuro
No Caminho Francês de Santiago”
Depois do lançamento do livro “Eu, Português Impuro no Caminho Francês de
Santiago” do Cabo L Joaquim Figueiredo, com a chancela da Editora Fonte da
Palavra, em 27 de Março de 2010, na Livraria Bertrand, do Olivais Shopping Center,
e da sua apresentação na Biblioteca Municipal da Chamusca, a 06 de Novembro, foi
a vez de a obra ser acolhida na sessão “Conversas com a Escrita”, na Biblioteca
Municipal do Seixal, no passado dia 13 de Novembro, onde o Clube de Praças da
Armada esteve representado pelo Presidente da Direcção, Carlos Cardoso.
Com uma plateia onde predominavam muitos amigos, a cerimónia contou também com a presença dos “Anjos”, que na mesa de honra ladearam o autor, Carmo Torres, directora do jornal
Comércio do Seixal e Sesimbra e da directora da Biblioteca Municipal do Seixal, Vera Silva.
Querendo comemorar e agradecer ao Cosmos o seu 50º aniversário de vida, Joaquim Figueiredo
percorreu a pé, entre 14 de Abril e 20 de Maio de 2008, novecentos e cinquenta quilómetros, tantos
quantos ligam Roncesvalles a Muxia, passando por Santiago de Compostela e Finisterra.
O livro “Eu, Português Impuro no Caminho Francês de Santiago” é um testemunho que instrui e distrai, descrevendo sem fantasia, mas com ritmo e sedução, as boas e más experiências do autor e do Vinicius
Figueira e Fátima Leni, que o acompanharam no percurso, também conhecido por Caminho das Estrelas.
Num estilo literário diferente, o autor revela, passo a passo, o que muitas outras obras sobre o percurso pretensiosamente ignoram, fazendo deste relato um autêntico conselheiro e guia prático para
quem deseja peregrinar a Santiago de Compostela.
Joaquim Figueiredo nasceu na Chamusca, em 1958. Em Óbidos, viveu parte da sua infância e, nas
Caldas da Rainha, a adolescência. Em 1979, ingressou na Marinha, tendo passado à reserva recentemente. Desde sempre conseguiu conciliar a profissão de militar com a actividade de fotógrafo, actor,
colaborador em escritos nos órgãos da comunicação social e com viagens a diversas partes do mundo
– América Latina, Ásia, Europa, Médio Oriente – somando já 52 países visitados. Reside actualmente
no Seixal.

Joaquim Figueiredo
Militar da Armada (Cabo L)

O B I T U Á R I O

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.
CARLOS ANTÓNIO ÁGUAS DIAS – Sócio 740
(Ag. 1ªCL-PM – Fal. 31JAN10)
ANDRÉ ARMÉNIO VALENTE FIGUEIRA – Sócio 3849
(1MAR E / 02 – Fal. 27FEV10)
JOÃO DE SÁ SEQUEIRA – Sócio 268
(SAJ FZ / 68 - Fal. 06MAR10)
AMÂNCIO DA SILVA VALDIRE – Sócio 127
(CABO M / 78 – Fal. 17ABR10)
JOSÉ AUGUSTO RAMOS SILVA – Sócio 957
(CAB TFD / 79) – Fal. 12MAI10)
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JOÃO ANTÓNIO MARQUES CARREIRA – Sócio 1283
(CAB L / 83 – Fal. 04OUT10)
ANTÓNIO GONÇALVES CARIDADE – Sócio 364
(CAB R / 76 – Fal. 05OUT10)
JOSÉ FERNANDO FERREIRA MONTEIRO – Sócio 2050
(CAB FZ / 73 – Fal. 19OUT10)
JOSÉ CARLOS BRÁS MOUTINHO – Sócio 1864
(CAB CCT / 88 – Fal. 23NOV10)
ÓSCAR PEREIRA GONÇALVES – Sócio 883
(SCH E / 76 – Fal. 29NOV10)
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HOMEM DO MUNDO
Muita gente há, mediamente esclarecida, que desconhece não ter a
Marinha entrado no movimento dos “Capitães de Abril”. Fundamentalmente
porque esse movimento no seu início apenas comportava reivindicações de
natureza corporativa.
Muitas reuniões clandestinas decorreram em diversas partes do País, sem
que fosse possível avançar para além desse objectivo.
Mas houve uma noite em que as atitudes, por força das consciências caldeadas na longa guerra colonial, mudaram. Esteve na mudança, a coragem
esclarecida do Coronel Banazol (porque será que este facto raramente é
realçado?). Mesmo a partir dessa noite, continuou a existir muita resistência,
porque o corporativismo é limitado a interesses de classe e, o que passou a
estar em jogo chamava-se revolução.
É verdade que um número significativo de oficiais de Marinha conhecia o
“movimento”, e até participavam como observadores, também 3 ou 4 sargentos, quanto muito, conheciam a existência do “movimento”.
Mas só um sargento participou em alguns encontros como
observador. Quanto aos praças não há conhecimento de alguém
ter sido contactado activamente, mas os mais experientes sentiam no ar a aproximação da borrasca e trocavam impressões.
A razão deste afastamento táctico da Marinha tinha fundamento na consciência de alguns oficiais progressistas e muito
conceituados na sua classe, que afirmavam não estarem disponíveis para participarem activamente em mudanças de fachada.
Depois de Banazol, o empenho passou a ser
activo de forma progressiva.
Sobre este período, muitas histórias haverão
para contar, mas trazê-las ou não, ao conhecimento público, é da responsabilidade dos oficiais
que as viveram. Só é preciso disponibilidade e
coragem.
Essa coragem foi sempre uma atitude indelével do Alm. Rosa Coutinho. Na época, no
posto de capitão-de-fragata, comandava a fragata “Almirante Pereira da Silva”. Pelas suas
qualidades profissionais, características humanas, verticalidade de carácter e o
muito respeito e admiração que angariou no seio das três classes da Armada,
pouco ou nada de politíca progressista se faria na Marinha sem o seu conhecimento.
Este oficial esteve informado do “movimento dos capitães” desde o início, porque a sua personalidade ajudava a formar as consciências na Armada
e temperava as atitudes.
Foi este conjunto de valores que motivaram os oficiais de marinha, pertencentes ao “movimento”, a designá-lo para membro da “junta de
Salvação Nacional”, conjuntamente com o Alm. Pinheiro de Azevedo.
Era o “25 de Abril” em marcha, cumprindo o programa do M.F.A.
Chega o “11 de Março de 75”. Este golpe falhado da reacção vem trazer um salto qualificativo na revolução, mas também novas necessidades para
a defender. Nesse sentido, é criado o “Conselho da Revolução”. O Alm.
Rosa Coutinho, lá estava como membro activo deste órgão na defesa da
revolução. Mas o que muita gente não sabe, é que esse foi o período em que
algumas forças chamadas extremistas, exigiram as cabeças dos reaccionários.
O Alm. Rosa Coutinho opôs-se firmemente a qualquer medida desse género. Como diria mais tarde o Coronel Melo Antunes: “Foi muito graças a
Rosa Coutinho que não houve sangue”.
Essa posição foi transmitida a todas as estruturas democráticas da
Armada e respeitada escrupulosamente. Muitas praças, sargentos e oficiais,
ainda hoje lembram os modos cuidadosos como lidaram com muitos reaccio-

nários, a quem foi preciso confiscar armas. Muitos possuíam em suas casas
médios arsenais.
Entrou pela democracia dentro sem pedir licença, ou bater à porta. Foi o
“25 Novembro 75”. O Alm. Rosa Coutinho manteve a sua verticalidade em
defesa dos” ideais de Abril”, nomeadamente dos mais nobres.
Começam de imediato os desvios ao programa do M.F.A., as perseguições políticas as forças progressistas. No seio dos militares, começam os
saneamentos políticos aos militares progressistas, a Marinha evidencia-se
nesse revanchismo, aos outros ramos das F.A. O “Conselho da Revolução”,
então o único órgão com autoridade para legislar em matéria militar, pactua
com o prepotente abuso: quando confrontado com a realidade, “lava daí as
mãos”.
O Alm. Rosa Coutinho, não vai por esse caminho e afasta-se daquele
órgão. Então a perseguição ao Homem íntegro acentua-se: vale tudo, desde
a infame mentira política à ignóbil acusação de práticas militares menos
correctas. O Alm. Rosa Coutinho vai a tribunal e defende-se a si próprio. É ilibado de todas as acusações. Mas são-lhe vedadas entradas
em unidades operacionais da Armada, por ordem emanada da
hierarquia dominante da Marinha, dinamizada e apoiada pelo
“grupo dos 80”.
Já na situação de reserva militar, o Alm. Rosa Coutinho cria
uma firma para cooperar com as antigas colónias Portuguesas,
a qual veio a administrar até ao limite de suas forças
físicas.
Quando estavam em curso os progressivos
saneamentos políticos dos praças da Armada,
que atingiram o escandaloso número de 350
marinheiros (praças), no decurso 1976 e 1980,
o Alm. Rosa Coutinho moralizava estes militares dentro do possível, intervindo activamente para que alguns deles trabalhassem em
diversas empresas e instituições.
Por diversas vezes esteve no C.P.A.,
engrandecendo eventos desta instituição,
onde sempre usava da palavra para gáudio dos
nossos associados e convidados.
Ficou-nos na memória um trecho da sua intervenção, de uma das vezes
que nos visitou: “As organizações democráticas de classe da armada,
oficiais, sargentos e praças, que se formaram em apoio à revolução,
tiveram uma acção disciplinada e exemplar no seu comportamento
moral e crítico, do qual a Marinha se pode justamente orgulhar, pelo
contributo que deram à transformação do nosso País”. E noutra ocasião: “ Podem-nos tirar tudo, mas na nossa dignidade ninguém
toca”.
Faleceu a 2 de Junho de 2010, com 84 anos. Viveu, sofreu, ganhou e
perdeu, mas nunca abdicou dos princípios que a verticalidade da sua dignidade traçaram e, nesse rumo estava sempre implícita uma sociedade mais justa,
mais humana, onde cabiam também, por direito próprio, as instituições dos
praças da Armada, para a legítima defesa dos interesses e direitos da sua classe.
Ficará no pedestal dos Homens que ultrapassam a dimensão da Marinha,
do próprio País.
As praças da armada, no emblema de sua instituição mais antiga, curvam-se respeitosamente perante o digno Marinheiro: Homem exemplar,
Homem do mundo.
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