
Na volta ao mundo em 2010
prestigiou Portugal

NAVIO ESCOLA SAGRES

BOLETIM INFORMATIVO DO CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA

O MARUJO
ANO 23 • N.º 61 • JANEIRO A MAIO 2011

http://www.clubepracasarmada.pt • direccao@clubepracasarmada.pt
FUNDADO EM 16-8-1983

Instituição de Utilidade Pública
D.R. II Série n.º 169, de 23-7-1996

EDITORIAL

A
primeira

————— pág. 2 —————

OPINIÃO

Honra,
Solidariedade
e Liberdade
————— pág. 3 —————

Actividades
sócio-culturais
————— págs. 8/9 —————

Actividades
Desportivas

————— pág. 14 —————

O Marujo JAN-MAI11 N.º 61:O Marujo 16 paginas  09/06/11  13:05  Page 1



O MARUJO n.º 61 BOL E T IM IN FORMAT I VO DO C LUBE DE PRAÇAS DA ARMADA

2 Editorial

O MARUJO
QUADRIMESTRAL

ANO 23 – N.º 61 – JANEIRO a MAIO 2011

PROPRIEDADE

CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA

DIRECTOR

CARLOS CARDOSO

REDACÇÃO

DIRECÇÃO DO CLUBE
DE PRAÇAS DA ARMADA

REDACÇÃO, ADMINISTRAÇÃO

E PUBLICIDADE

RUA MANUEL
JOSÉ GOMES, 123
COVA DA PIEDADE
2805-193 ALMADA
Tel. 21 276 64 21
Fax 21 273 27 92

www.clubepracasarmada.pt
direccao@clubepracasarmada.pt
omarujo@clubepracasarmada.pt

CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA

GC DESIGN
Imagem, Publicidade
e Comunicação, Lda.

REGISTADO COM O INPI N.º

43 711

TIRAGEM

4500

Nota: Os artigos publicados e assinados
são da exclusiva responsabilidade dos seus
autores e não traduzem necessariamente

as opiniões da Direcção da publicação.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Capa: Navio Escola Sagres

Carlos Cardoso

PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

Em tempos, há uns anos atrás, algumas colectividades/associações recreativas e cultu-
rais, divulgavam as suas actividades na própria sede social, passando a palavra uns aos
outros e/ou afixando cartazes. Poucas eram aquelas que enviavam uma carta personaliza-
da para casa dos associados a informar das actividades programadas a realizar. Assim, as
novidades chegavam por carta, via correio, ou eram entregues pessoalmente por um men-
sageiro de porta em porta, mais precisamente em colectividades de bairro, onde as pes-
soas se conheciam todas umas às outras.

Como o associado bem o sabe, o CPA tem divulgado as suas actividades da forma mais
oportuna e conforme a ocasião: por desdobráveis; por cartazes a afixar na sede social e a
divulgar pelas Unidades; na Revista da Armada; nas ordens do pessoal (OP2 e OP3); no site
do Clube; por e-mail e passando a palavra de sócio em sócio.

Com a evolução dos tempos, as novas tecnologias de informação e comunicação revo-
lucionaram em muito pouco tempo o modo como as pessoas são informadas dos mais
variados assuntos.

Assim, não é que não estivessemos atentos, mas só agora nos foi possível criar a NEWS-
LETTER do CPA, passando as novidades a ser enviadas regularmente por e-mail.

Para se manter informado, o associado tem de manter o seu e-mail de contacto prefe-
rencial, actualizado e activo.

Não hesite em participar nas nossas actividades.
Carlos Cardoso

O Presidente da Direcção,

A primeira

Antes do início do almoço come-
morativo do dia 25 de Abril, que se
realizou no passado dia 30 de Abril
de 2011, na sede social do CPA, foi
apresentado aos associados e familia-
res a nossa NEWSLETTER.

Além de divulgar algumas actividades mais recentes que se
realizaram, tem como principal objectivo, de uma forma organizada e regular, divul-
gar as actividades que se vão organizar/realizar nos dias seguintes, por forma a pos-
sibilitar aos associados terem conhecimento das datas da realização dos eventos.

Não hesite em participar nas nossas actividades.

COMO RECEBER A NEWSLETTER
Por forma a receber a Newsletter do CPA, os associados têm de manter o seu e-mail

de contacto preferencial activo e actualizado.
Caso ainda não tenha recebido a nossa Newsletter na sua caixa de correio electrónico,

o associado terá de nos enviar um e-mail a solicitar o envio.
Não hesite em contactar-nos.

AApprreesseennttaaççããoo
ddaa  NNeewwsslleetttteerr
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CCaannttoo  EEssqquueerrddoo
ee  aa  ggrraattiiddããoo

Camaradas, o CPA não
tem que agradecer nada a nin-
guém, nós é que temos que
agradecer ao CPA. Quem é o
CPA? Somos todos nós, os
novos, os velhos e todos aque-
les que gostam, que fizeram e
tudo fazem para o CPA conti-
nuar como um grande Clube
de Marinheiros.

Nós não podemos pedir
nada ao nosso Clube, nós
temos que dar, porque rece-
ber, recebemos todos os dias,
principalmente quando rece-
bemos O MARUJO em casa. É
maravilhoso ver as notícias
que vêm nele, onde se
demonstra o empenho da
Direcção, dos seus atletas, de
todos os Dirigentes e de todos
os que dirigem e fazem com
que o nosso Clube se mante-
nha vivo, forte e de boa saúde.

Por isso, não vamos ser
ingratos, não vamos pedir,
mas sim dar, porque quem dá
também recebe e nosso clube
precisa de todos nós para con-
tinuar em frente e em bom
rumo, mas também precisa-
mos deste maravilhoso e gran-
dioso Clube que é O CLUBE
DE PRAÇAS DA ARMADA.

O que é mais fácil é criti-
car, o difícil é fazer melhor, dar
sugestões, apoiar, ajudar, dar
a cara e estar à frente e sem-
pre na linha da frente, lutar
todos os dias por fazer melhor,
mesmo remando contra todas
as marés e tempestades, por-
que o que é fácil está feito.
Agora é preciso arregaçar as
mangas e fazer mais e melhor
com o contributo de todos,
por isso, vamos ajudar e parti-
cipar e dar e não pedir, porque
pedir é fácil.

Aqui estou eu para dar,
porque recebo muito quando
falo com os Dirigentes e com
outros camaradas que partici-
pam no nosso Clube.

Camaradas, Dirigentes e
Atletas o meu muito Obrigado
e continuem em frente e con-
tem comigo para vos apoiar.

António Dias
SÓCIO Nº 155

No dia 9 de Janeiro de 2011, a D.
Conceição Teixeira, esposa do falecido
Marinheiro Tarrafalista, o Comendador
Joaquim Sousa Teixeira, honrando uma pro-
messa do seu companheiro, doou à
Associação Humanitária dos bombeiros da
Cruz Branca, de Vila Real, de Trás-os-
Montes, uma ambulância equipada com os
primeiros socorros mais modernos.

Segundo ela, esta vontade transitou do
seu marido, que não conseguiu realizá-la
enquanto vivo, fundamentalmente, deriva-
do às burocracias, mas também ao tempo
que demorou a equipagem técnica comple-
ta do veículo.

Quis ainda, D. Conceição Teixeira, fazer
uma doação com toda a dignidade e soleni-
dade que o acto e a memória do compa-
nheiro deviam merecer.

Assim, diligenciou pela presença das for-
ças activas da Cidade e também pelas
estruturas associativas militares de classe, as
quais o seu marido pertenceu: Praças e
Sargentos da Armada.

Os seus desejos foram concretizados: no
dia 9 de Janeiro de 2011, às 10.00 horas,
realizou-se, na Sede Social dos Bombeiros
Humanitários da Cruz Branca, uma recep-
ção aos convidados para o evento. Entre
eles estiveram o Governador do Distrito,
Presidente da Câmara Municipal, Presidente
das Associações de Bombeiros de Trás-os-
Montes e Alto Douro, Presidente da
Associação Nacional de Sargentos, um
representante do Clube de Praças da
Armada e outras individualidades.

A Fanfarra da corporação abrilhantou a
recepção e posteriormente acompanhou o
cortejo que se movimentou pelas ruas da
Cidade, apresentando a ambulância a
população, até à Igreja Matriz, onde a
ambulância foi benzida e baptizada. 

Foi sua madrinha a D. Conceição, que
entendeu atribuir-lhe o nome mais adequa-
do: LIBERDADE.

Por volta das 14.00 horas do mesmo
dia, foi oferecido pela Associação
Humanitária dos Bombeiros da Cruz
Branca, um almoço de agradecimento e
confraternização à D. Conceição e seus
convidados. Teve o almoço lugar num dos
restaurantes panorâmicos do hotel “Mira
Corgo”. Presidiu a esse almoço o Presidente
do Município Vilarealense, que aproveitou
o acto para condecorar a D. Conceição
Teixeira com a Medalha de Mérito
Municipal, tendo na altura prometido ainda
que, a curto prazo, será atribuído a uma rua
da cidade o nome do Marinheiro
Tarrafalista.

Na fase das intervenções, o Presidente
da A.N.S. salientou a luta e o sacrifício dos
Sargentos, ao longo da história, para que
hoje seja possível a liberdade em Portugal.

Já o representante do C.P.A., Geraldo
Lourenço (que quis suportar as despesas da
viagem, estadia e ainda os livros para ofer-
ta à sua conta) fez questão de vincar traços
marcantes da vida indigna desta classe no
século XX, e das lutas árduas dos Praças da
Armada nas criações das suas associações
de classe, mesmo vivendo em liberdade.
Terminou, ofertando ao Presidente da
Câmara e ao Presidente da Associação
Humanitária de bombeiros da Cruz Branca,
exemplares do livro, “A REVOLTA DOS
MARINHEIROS”, com dedicação da institui-
ção: C.P.A.
Assim, vamos construindo a nossa

história e assinalando a força da razão
da nossa existência.

Colaboração de
Geraldo Lourenço

SÓCIO Nº 116

Honra, Solidariedade e Liberdade
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PORTÃO DA ROMEIRA 

Novo horário de funcionamento
No passado dia 26 de Abril de 2011, o Clube de Praças da

Armada foi confrontado pelos seus associados com o encer-
ramento do Portão da Romeira, a partir das 18 horas.
Relembramos que o referido portão encerrava para passagem
de viaturas e peões, a partir das 20 horas, e abria para peões,
às 22h e às 00 horas (meia noite), nos dias de semana.

Dado que não era exequível para os associados do C.P.A.
o encerramento do Portão da Romeira às 18 horas, em mea-
dos do mês de Maio, o assunto foi colocado por escrito ao
Exmo. Sr. Comandante da B.N.L., CMG Costa e Sousa.

Assim, ainda no mês de Maio, conforme entendimento
por parte do Comando da BNL, para facilitar o acesso de via-
turas e peões para os mais variados destinos, inclusivamente
para a sede social do CPA dos associados que prestam servi-
ço, principalmente na área do Alfeite, o Portão da Romeira,
de 2ª a 6ª feira, desde o dia 23 de Maio de 2011, passou a ser
o seguinte:

- 07.30 / 18.00 horas
- 19.30 / 19.45 horas
- 21.45 / 22.00 horas
- 23.45 / 24.00 horas

A Direcção e os restantes membros dos Corpos Gerentes
do C.P.A., vêm publicamente agradecer a disponibilidade e
colaboração pessoal do Sr. Comandante da B.N.L. (CMG
Costa e Sousa) pela forma positiva como o assunto foi trata-
do, indo ao encontro das “necessidades” dos 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.

Quando os associados mudam de situação, passando à
Reforma ou à RD (vida civil), deixam de pagar as quotas atra-
vés 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

a tempos, uma carta em sua casa. No próximo dia 16 de
Agosto de 2011, o CPA faz 28 anos de existência. Todos os
Sócios admitidos submeteram uma proposta de adesão devi-
damente assinada. Desta forma, o vínculo de associado ao
Clube de Praças da Armada ou a uma outra colectivida-
de/associação, obriga que os seus associados tenham as quo-
tas em dia.

Assim, nos tempos que correm, julgamos que não é por
falta de meios de comunicação ou outra tecnologia disponí-
vel, que os nossos associados não regularizam as suas quotas.

Neste sentido, apelamos à compreensão de todos os asso-
ciados, porque não queremos deixar ninguém de fora, que,
por qualquer motivo, tenham as quotas em atraso, para que
regularizem a sua situação o mais breve possível.

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

Não hesite em contactar a Direcção do Clube para qualquer esclarecimento,
através dos n.os de telemóvel: 968151345, 918832740 ou 917667388.

NOTA: Para os Sócios que têm as quotas em dia ou que entretanto as regularizaram, esta infor-
mação fica sem efeito.
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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 pela
qual 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 o nº de asso-
ciado e 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 debi-
tado 4,5€ na conta bancária que indicar, até a dívida ficar sal-
dada.

O associado que optar pelo pagamento através do Sistema
de Débitos Directos, só tem que solicitar por telefone ou e-mail
o seu número de Autorização (ADC) ao clube e seguir as instru-
ções sobre o pagamento de quotas através do Sistema de
Débitos Directos, conforme indicado na figura.

Após activar a autorização no multibanco apenas terá que
informar o Clube de Praças da Armada por telefone ou e-mail,
enviando uma cópia do talão do multibanco ou indicando o
seu nº de associado e nome.

Não hesite em contactar a Direcção do Clube para
qualquer esclarecimento, através dos nºs de telemóvel:
968151345, 918832740 ou 917667388.

Vamos ser cada vez maiores!

Estimado Sócio
É tudo muito simples e os associados apenas terão de “perder” dois ou três minutos. 

O objectivo é os sócios angariem pelo menos um novo sócio. Quantos mais sócios um Clube tiver, maior é o Clube. 
Tanto o sócio proponente, como o sócio admitido (novo sócio) ficam habilitados ao prémio.

Os sócios que se encontram na situação de RD e Reforma podem angariar para sócio um ex-marinheiro
que more na sua área de residência.

Os sócios que estão no activo apenas têm de levar Proposta de Sócio para a sua Unidade onde prestam serviço e, no posto
de trabalho, angariar um novo sócio. Depois da referida proposta de sócio estar preenchida e assinada (não esquecendo de

mencionar a identificação do sócio proponente), é só fazê-la chegar à sede social do Clube de Praças da Armada.
Não hesite.

Colabore Angariando Um Novo Sócio.
“VAMOS SER CADA VEZ MAIORES”

O CPA lançou uma campanha de angariação de Novos Sócios:
UM SÓCIO OUTRO SÓCIO

Não hesite! Participe, angariando um Novo Sócio.

Sorteio de um fim-de-semana no Algarve para 2 pessoas

Solicite o seu
Número de
Autorização
(ADC) ao CPA
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De acordo com o Regulamento Geral,
realizou-se, no dia 22 de Fevereiro de
2011, a Assembleia-Geral Ordinária do
ano de 2011, referente à actividade de 
2010. 

A ordem de trabalhos da Assembleia-Geral
foi constituída pelos seguintes pontos: discus-
são e votação do Relatório de Actividades e
Contas de 2010, discussão e votação do
Plano de Actividades e Orçamento para 2011
e diversos. 

O Relatório de Actividades e Contas de
2010 e o Plano de Actividades e Orçamento
para 2011 foram apresentados, aos associa-
dos presentes, pelo Presidente da Direcção,
Carlos Cardoso. Foram colocadas algumas
questões sobre o Relatório e o Plano, às quais
o Presidente da Direcção respondeu, esclare-
cendo. Tanto o Relatório de Actividades de
2010, como o Plano de Actividades e
Orçamento para 2011 foram aprovados 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, face ao número de associados
que temos inscritos e com direito a voto, a
Assembleia-Geral foi bastante participada
pelo teor das questões colocadas, sempre de
uma maneira correcta e disciplinada,
demonstrando interesse pelas actividades e
pela vida associativa do Clube.

AAsssseemmbblleeiiaa  
GGeerraall

»» 2222  ddee  FFeevveerreeiirroo  ddee  22001111

Nos termos da alínea c) do artigo 7º, e em con-

formidade 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 extraordinária, no dia 27 de

Setembro de 2011, terça-feira, pelas 19.30 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 Plano
de Actividades e Orçamento

para 2012

Ponto Dois

Diversos

Não havendo número legal de sócios para delib-

erar em primeira convocatória, convoco a mesma

Assembleia-Geral, conforme determinado no arti-

go 10º do Regulamento Geral, para reunir em

segunda convocação, no mesmo local e dia, com a

mesma ordem de trabalhos, pelas 20.30 horas,

deliberando então com qualquer número de asso-

ciados presentes.

Sede, Cova da Piedade, 13 de Junho de 2011.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(assinatura ilegível)

Francisco Manuel Chilrito Leal

AAsssseemmbblleeiiaa  GGeerraall  EExxttrraaoorrddiinnáárriiaa

2277  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001111

CCOONNVVOOCCAATTÓÓRRIIAA
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DIA 25 DE ABRIL EM ALMADA

Foi com grande sa -
tisfação e agrado que o
Clube de Praças da
Armada esteve repre-
sentado no desfile na
manhã do 25 de Abril
de 2011.

Todos os anos, o
poder autárquico (Câ -
m a ra Municipal de Al -
mada e Juntas de Fre -
guesia do Concelho de
Almada) organiza o
desfile das colectivida-
des, por forma a que,
todos em conjunto,
comemorem o dia do 25 de Abril, na Praça do Movimento das
Forças Armadas, junto ao monumento aos Perseguidos, no cen-
tro de Almada.

A concentração das colectividades pertencentes à freguesia
da Cova da Piedade, ocorreu por volta das 09 horas, junto ao jar-
dim da Cova da Piedade, seguindo para o centro de Almada,
onde se juntaram ao restante movimento associativo do concelho
e ao poder autárquico. 

Esta marcha foi iniciada pela banda filarmónica da SFUAP, por
volta das 10 horas.

O Clube de Praças da Armada todos os anos tem marcado
presença nesta actividade, sendo de referir que, este ano, foi um
dos anos em que tivemos uma grande representação.

Assim, agradecemos a todos os corpos gerentes, associados,
familiares, e em especial à Secção de Pesca que esteve represen-
tada pela maioria dos seus atletas.

Fazemos votos para que, no próximo ano, estejamos muitos
mais em representação do Nosso/Vosso CPA.

MASTROS PARA BANDEIRAS
INAUGURAÇÃO

Quando o Clube de Praças da Armada mudou (1986/87) a sua
sede social para a actual morada, não havia a possibilidade de
colocação das bandeiras, tal como uma colectividade tem por

direito içar nos dias/datas que
assim a obrigue e em dias de
eventos Só passados alguns
anos é foi colocada uma
estrutura em ferro para o
efeito, na parede lateral exte-
rior do edifício, mas que não

era muito prático e funcional. Com a remodelação em tempos do
2º andar direito, equacionou-se colocar uma estrutura no “varan-
dim” do referido andar. Chegou-se à conclusão que não seria a
melhor solução.

Há alguns meses atrás, o clube adquiriu 3 (três) mastros e,
mais recentemente com a colaboração da Junta de Freguesia da
Cova da Piedade, que efectuou obras de melhoramento no pas-
seio frontal oposto à nossa sede social, foi esse o local escolhido
para colocar os mastros para bandeiras.

Assim, antes do início do almoço comemorativo do dia 25 de
Abril, que se realizou no passado dia 30 de Abril de 2011, na sede
social, foram inaugurados os mastros para bandeiras, com a presen-
ça do poder autárquico, corpos gerentes, associados e familiares.

Assim, julgamos ter encontrado a solução possível para
podermos içar, com a devida dignidade, os símbolos do clube,
bem como os nacionais e autárquicos.

NOVA IMAGEM
Em virtude da nossa anterior
carrinha ter problemas de

mecânica e outros, e não
compensar a sua repa-
ração, considerou-se
aproveitar as condições

de uma campanha de
final de ano de 2010 para se adquirir uma carrinha nova.

Assim, a direcção, depois de consultar o mercado, verificar as
condições de oferta e a que mais satisfazia as necessidades do
clube, decidiu trocar a anterior por uma carrinha de nove lugares,
de marca Toyota Hiace.

Posteriormente, foi colocado o nosso logótipo, bem com a
nova publicidade como imagem do nosso clube.

ENCERRAMENTO DA SEDE SOCIAL
NO PERÍODO DAS FÉRIAS

A 2ª quinzena de Julho, o mês de Agosto e a 1ª quinzena de
Setembro, foram os períodos planeados pelos elementos da
Direcção, funcionários, colaboradores, coordenadores e atletas
das secções desportivas do Clube, para gozarem os dias de férias
a que têm direito.

Pela experiência dos anos anteriores, a afluência de associados
à sede social do Clube, no mês de Agosto, é praticamente nula. 

Neste sentido, informa-se que a sede social do CPA vai encer-
rar no seguinte período:

— De 06 a 31 de Agosto de 2011.
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 não no período em que vamos estar
encerrados.

De certo que, da parte dos Associados, poderemos contar
com a maior compreensão para o assunto.

ACORDO ORTOGRÁFICO
Como é do conhecimento de todos, a partir de janeiro de

2012, de acordo com as leis portuguesas e com a fase de transi-
ção, entra em vigor,, definitivamente, o novo acordo ortográfico.

Assim, o Clube de Praças da Armada, a partir de agosto e até
dezembro de 2011, de uma forma gradual, vai desenvolver esfor-
ços no sentido de que toda a informação escrita internamente e
a emitir para o exterior, se passe a fazer em conformidade com o
acordo ortográfico em vigor.

Se os associados estiverem atentos, este pequeno texto já foi
elaborado de acordo com o mesmo.
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CCAARRNNAAVVAALL
No passado dia 08 de Março de 2011, por volta das 21 horas, realizou-se o baile de

carnaval, tendo decorrido também um concurso de máscaras. Além de muitos assisten-
tes e bailarinos, participaram 16 concorrentes entre associados e familiares.

Para atribuir o prémio à máscara mais original, o júri foi constituído por dois elemen-
tos da direcção (Carlos Cardoso e João Madeira) e uma associada (Ana Santos). Depois
de meia hora de desfile, os prémios foram atribuídos da seguinte forma: 1º lugar - sócio
António Sobral e esposa, disfarçados de Faraó, 2º lugar - sócio António Cardoso, disfar-
çado de padre, em obséquio com Jessica Arez, familiar de um associado, disfarçada de
freira e em 3º lugar ficou o sócio Grácio, disfarçado de pescador.

É de referir que dada qualidade e originalidade dos disfarces, foi muito difícil ao júri
atribuir o prémio mais original.

Em virtude da adesão de participantes, quer associados quer familiares, ficou a pro-
messa para o ano seguinte, de se melhorar o regulamento do concurso de máscaras,
bem como a qualidade dos prémios.

Actividades sócio-culturais e recreativas animam sede social
Ao longo destes últimos anos, o Clube de Praças da Armada tem mantido em funcionamento as actividades

desportivas, quer no âmbito da recreação, formação e competição, e as actividades culturais que há muitos anos tem
vindo a desenvolver.

Entretanto, com a aquisição e melhoramento provisório das traseiras da sede social, foram criadas condições, pelo
menos durante a primavera e verão (que é a altura que as condições climatéricas o permitem), para a realização de
actividades ao ar livre: recreativas, lúdicas e de lazer.

Assim, desde de Março de 2011, organizámos o baile de máscaras, várias sessões de karaoke, actuação de uma
banda juvenil de rock e uma grande noite de fados.

Em relação ao baile de máscaras e noite de fados foi o retomar de uma actividade que há muitos anos não se
realizava no clube. Relativamente ao karaoke e actuação de uma banda de rock, julgamos que tenha sido pela
primeira vez que se organizou no clube.

KKAARRAAOOKKEE
A fim de proporcionar momentos de animação recreativa, convívio e confraternização

entre associados, familiares e comunidade local, desde 23 de Março até ao dia 08 de
Junho, realizaram-se algumas sessões de Karaoke, na sede social.

Entendemos realizá-las à 4ª feira, dado que vai ao encontro dos associados. Além da
animação lúdica e recreativa que proporcionou, foi possível angariar um conjunto de
novos associados que passaram a conhecer e frequentar o clube.

Actividades sócio-culturais
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RROOCCKK
No passado dia 07 de Maio de 2011, pelas 21 horas, a fim de proporcionar aos associados e familiares uma noite diferen-

te, tivemos a gentil oferta da actuação de uma banda juvenil de rock “Ignorum”, que interpretou músicas dos anos 80 & 90.
Este grupo é constituído por jovens dos 15 aos 18 anos, alunos da Charneca de Caparica, que realizam os treinos numa

sala cedida nas instalações da Junta de Freguesia da Charneca de Caparica e são orientados pelo Professor Hélder Charneira.
Actuaram, no baixo: Gonçalo Raimundo e Remi Freitas; na

bateria: Daniel Guerreiro; na guitarra: João Azenha, Diogo
Cardoso, Rafael Alves e João Cartaxana, e por fim na voz: Ana
Margarida Amaral, Leonel Fernandes, Gonçalo Dores, João
Azenha, António Neves, Raone e Ana Rita Marina.

É de referir que a jovem Ana Rita Marina é filha do nosso
camarada CAB CM Marina. 

Por forma a agradecer a disponibilidade de todos para esta-
rem presente nesta data, o Presidente da Direcção, em nome
do clube, ofereceu uma cresta do CPA ao grupo pela sua belís-
sima actuação. Além disso, é também de agradecer aos fami-
liares dos jovens que tiveram que os transportar/acompanhar
para poderem proporcionar um momento cultural a todos os
presentes.

GRUPO IGNORUM
CONQUISTA 1º LUGAR
O Jornal do Seixal, com o apoio de várias entidades,
no passado dia 15 de Abril de 2011, organizou o
primeiro Concurso de Interpretações “Venham mais
Cinco”, que se realizou no Cinema Municipal de São
Vicente, em Paio Pires, no Seixal.
Como é referido no Jornal do Seixal, do dia 20 de Abril
de 2011, “o grande momento da noite foi
protagonizado pelo grupo Ignorum, um projecto
composto por alunos da Charneca de Caparica que
resgatou o primeiro prémio com o tema “Maria Faia”.
Cantado pela jovem Ana Rita Marina, bastou ouvir “Eu

não sei como te
chamas, oh
Maria Faia”
para logo o júri
se render e
decidir por
unanimidade
qual o grupo
vencedor.” 
O primeiro
lugar
conquistado
pelo grupo,
deu-lhes a
possibilidade de
actuar em
conjunto com o
grupo
“Deolinda”, no
Coliseu dos
Recreios, em
Lisboa.

O grupo ignorus é formado por alunos da escola de música da junta de fre
guesia da charneca de Caparica e é um grupo bastante versá l com forma
ções tanto acús cas como eléctricas.

A escola de música Prof. Hélder Charneira e funciona no auditório da junta
de freguesia, é uma escola de iniciação a viola clássica, tendo também a
vertente lúdica, da qual o grupo ignorus é o seu expoente máximo

GRANDE NOITE
DE FADOS

As últimas vezes que os
nossos associados tiveram a
oportunidade de ouvir fados
na sede social, foi há muito
tempo, e foi durante o
decorrer de alguns dos
almoços comemorativos do
dia 25 de Abril.

Assim, no seguimento
das actividades de anima-
ção cultural que temos vindo a realizar na sede
social, no passado dia 28 de Maio (Sábado), orga-
nizámos uma grande noite de fados.

Além dos nossos associados, familiares e ami-
gos do clube terem tido a oportunidade de assis-
tir a uma grande noite de fados, tiveram a possi-
bilidade de saborear os nossos petiscos: caldo
verde, chouriço assado, bifanas e entremeadas.

O espectáculo foi apresentado por António Cruz e o
elenco de fadistas foi composto por Paulo Tostão, Maria
de Lurdes Brás, Lurdes Andrade, Ana Leal, Carlos Nunes,
Pedro Miguel e Manuel Rodrigues, que também colabo-
rou por estar presente como espectador. Os referidos
fadistas foram acompanhados por José Luís à guitarra e
Amândio Pires à viola.

Dos fados interpretados, todos eles de grande quali-
dade, temos a referir dois interpretados por Maria de
Lurdes Brás, “Portugal de Marinheiros”, que foi dedi-
cado a todos os Marinheiros e “Almada bela Cidade”,
dedicado à cidade de Almada.

Para encerrar o espectáculo, que já se prolon-
gava pela noite dentro, o fadista Paulo Tostão,
filho da escola e nosso associado, interpretou “A
Saudade”.

9Actividades sócio-culturais
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Desde a sua fundação oficial: 16 de Agosto de 1983, que o
C.P.A. sempre tem prestado tributo ao “DIA DA LIBERDADE”,
divergindo apenas nas datas, locais e pequenas alterações na forma.

Dado que o acontecimento havido aos 25 de Abril de 1974,
viria a representar, para a classe de Praças da Armada, profundas
alterações, mas também, porque os seus fundadores foram, na
condição de militares, peças integrantes da engrenagem desse
acontecimento que viria a modificar radicalmente o sistema políti-
co em Portugal.

37 anos decorridos sobre a data, o espírito activo dos Corpos
Gerentes desta Instituição, tem sabido manter e honrar os princí-
pios fundamentais da alma abrilista.

Assim, aos dias 30 de Abril de 2011, o C.P.A. comemorou
o 37º aniversário do 25 de Abril.

A cerimónia teve especial
significado, dado que o almoço
de convívio se realizou nas nos-
sas instalações. Este facto, não
sendo inédito, já há alguns anos
que se vinha realizando em
locais diversos, e não no clube,
por falta de condições nomea-
damente, na confecção dos ali-
mentos.

Este ano, pelo grande empe-
nho dos Corpos Gerentes e o
aproveitamento possível e inteli-
gente do muito espaço que o clube possui
no seu património, uma vez que não tem
podido usufruir condignamente dele, por
questões burocráticas e a complexidade
das entidades envolvidas, foi possível jun-
tar o útil ao agradável.

Foi o regresso a casa. Como foi bom!..
Sentir a simbiose da nossa casa em comu-
nhão com o espírito da sua gente.

As cerimónias iniciaram-se cerca das
11.30 horas, com a recepção aos convidados. 

Todos igualmente importantes na estima desta
Associação. Salientam-se por formalidades, o
Presidentes da Assembleia Municipal, José Manuel
Maia, Vereador Rui Jorge Martins, em representação
da Presidente da Câmara Municipal de Almada,
Presidente da Junta de Freguesia da Cova da
Piedade, Ricardo Louça, Comandante Sequeira
Alves, em representação da Associação de Oficiais
das Forças Armadas (A.O.F.A.), António Campos
Dias, Vogal da Direcção da Associação Nacional de
Sargentos (A.N.S.), Luís Reis, Presidente da Associação de Praças
(A.P.), Albano Ginja, Presidente da Direcção do Clube do Sargento
da Armada (C.S.A.), Luís Alvarinho, Vice-presidente da Direcção da
Associação Nacional dos Militarizados da Marinha (A.N.M.M.) e
Comandante Fernandes Torres em representação da COMIL.

Quis-nos honrar com a sua presença a D. Conceição Teixeira,
esposa do Marinheiro Tarrafalista falecido: o Comendador
Joaquim S. Teixeira, que se fez acompanhar por dois familiares.
Esta Senhora, veio oferecer ao C.P.A. um quadro com uma renda,
configurando uma criança, trabalho da própria Senhora. Segundo

as suas palavras: “É uma mensagem de vida encarnada no espíri-
to do seu ex. companheiro que muito admirava o clube”. 

Aproveita-se a circunstância para informar na generalidade e
mais uma vez agradecer a D. Conceição, pelos muitos livros que
ofereceu à biblioteca do nosso clube, oriundos da colecção do seu
falecido marido.

Às 12.00 horas, procedeu-se à inauguração dos mastros para
bandeiras, na presença das entidades convidadas e de muitos
associados. 

A partir desta data o C.P.A. possui, na fronte da sua porta prin-
cipal, no lado oposto da rua Manuel José Gomes, três mastros,
onde futuramente içarão os símbolos do clube, assim como os
nacionais e autárquicos, com a devida dignidade. 

Às 13.00 horas, iniciou-se o almoço convívio comemorativo do
25 de Abril. 

Excelentemente confeccionado e servido por uma
equipa mista composta por gente do clube e alguns ele-
mentos do exterior: profissionais do ramo da restaura-
ção. Sendo de enaltecer a acção profissional empenhada
dos dois marinheiros pertencentes à equipa do bar do
clube. Incansáveis, solidários e amáveis.

Findo o lauto repasto, lá por volta das 15.00 horas, ini-
ciaram-se as intervenções dos convidados que visaram a
data e o papel do C.P.A. na melhoria da vida activa des-
portiva, cultural e recreativa da classe. Neste ponto a D.

Conceição Teixeira, juntou à sua intervenção,
uma melodia na sua voz admirável, dedicada ao
C.P.A.: “o meu menino é de ouro”.

Em nome dos associados usou a palavra o
associado Sobral, sócio nº 2, historiando um
pouco do princípio e do prolongamento da
vida da instituição até ao presente.

O presidente da Direcção coordenou e
moderou toda a cerimónia.

Próximo das 17.00 horas, procedeu-se à
entrega do prémio 1º MAR AP
Domingos do Nascimento Raposo.
Acto de enaltecimento cultural, que o
clube leva a efeito anualmente, con-
templando os melhores desempenhos
escolares dos filhos dos associados.

As cerimónias chegaram ao fim já
próximo das 18.00 horas, quando se
cantaram os parabéns ao glorioso “25
de Abril”.

No acto de apagar as velas do
bolo comemorativo do 37º aniversá-
rio do dia da LIBERDADE, então um

outro associado, Geraldo Lourenço, fez uso da palavra para se
congratular com o regresso a casa, enaltecendo os esforços dos
Corpos Gerentes Directivos pelo facto.

Foram muitos e muito felizes, mas caberiam muitos mais.
Como disse, no fim, o presidente da Direcção. 

Assim será, estamos certos. Porque a felicidade e o “25 de
Abril” são contagiantes no seio desta nobre classe.

Colaboração de
Geraldo Lourenço

SÓCIO Nº 116

25 DE ABRIL

REGRESSO A CASA
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Entrega de prémios relativos
ao ano lectivo 2009/2010

No dia 30 de Abril de 2011, durante a realização do
Almoço comemorativo do 37º Aniversário do Dia 25 de
Abril, na presença dos Corpos Gerentes, convidados, asso-
ciados, familiares e amigos, procedeu-se à entrega dos pré-
mios respeitantes ao concurso do ano lectivo 2009/2010,
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€ ), foi atribuído,
em obséquio, as duas concorrentes,
por ambas terem ficado empatadas
nos critérios de pontuação do con-
curso:

— Inês Costa, filha do Sócio nº
486 (CAB CM), residente no Feijó,
em Almada.

— Catarina Pinheiro, filha do
Sócio nº 1097 (CAB M), residente no
Cacém, em Lisboa. Em virtude de

estar a prestar serviço na Capitania de Ponta Delgada, e
da família o estar a acompanhar, não foi lhe foi possível
estar presente na cerimónia da entrega de prémios.

Concorrentes e prémios atribuídos
aos alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico:

Não foi entregue nenhum prémio em virtude de nin-
guém ter concorrido.

Além dos prémios atribuídos, foi entregue a cada
concorrente um diploma de participação.

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 ser-
viço 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.

PPrréémmiioo  11..ºº  MMaarriinnhheeiirroo  AAPP  DDoommiinnggooss
ddoo  NNaasscciimmeennttoo  RRaappoossoo

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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A cerimónia de lançamento da medalha come-
morativa do Dia da Marinha de 2011 teve

lugar no passado dia 10 de Maio de 2011, às
18 horas, na sala Pablo Neruda, no Fórum
Romeu Correia, em Almada.
Os presidentes das direcções do C.M.N.,

Comandante José Picoito, C.S.A., Albano
Ginja e C.P.A., Carlos Cardoso, conjuntamente

com o Sr. Comandante Zambujo, que foi o
autor da medalha, e praticamente de

quase todas das edições anteriores, pro-
cederam ao seu lançamento.
Além de algumas colectivida-
des/associações do movimento associa-
tivo do concelho de Almada e do

Presidente da Assembleia Municipal de
Almada, Sr. Manuel Maia, e do Sr. Dr.

Francisco Navarro, Presidente do Conselho de
Administração dos SMAS, em representação da Presidente da
Câmara Municipal de Almada, estiveram presentes na sessão de lan-
çamento o Comandante da B.N.L., CMG Costa e Sousa, em repre-
sentação do Almirante Comandante Naval, o Almirante Gameiro
Marques, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do C.M.N., o
Comandante Gama Franco, em representação do Presidente da
Direcção do CNOCA e em representação do Director da Revista da
Armada, o chefe da redacção, Comandante Vaz Ferreira.
Este ano a medalha foi dedicado aos 500 anos da chegada dos
Portugueses ao antigo
reino do Sião –
Tailândia. 
Todos os interessados
em adquirir esta e
outras medalhas das
edições anteriores,
podem fazê-lo directa-
mente na sede social do
Clube de Praças da
Armada, tendo o
seguinte preçário:
Até ao ano de 2008 -
6,00€€
Do ano 2009 até 2011
- 8,00€€.
Nota: As edições dos
anos de, 1984, 1986,
1988, 1993, 1997,
1998, e 1999, encon-
tram-se esgotadas no
nosso clube.
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LLAANNÇÇAAMMEENNTTOO  DDAA  MMEEDDAALLHHAA  CCOOMMEEMMOORRAATTIIVVAA  DDOO  DDIIAA  DDAA  MMAARRIINNHHAA  22001111

EENNTTRREEGGAA  DDAA  MMEEDDAALLHHAA  CCOOMMEEMMOORRAATTIIVVAA  DDOO  DDIIAA  DDAA  MMAARRIINNHHAA  AAOO  CCEEMMAA
No passado dia 13 de Maio de 2011, numa cerimónia de

apresentação de cumprimentos, o Clube Militar Naval
(C.M.N.), representado pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral, Almirante Gameiro Marques e pelo
Presidente da Direcção, Comandante José Picoito, o Clube do
Sargento da Armada (C.S.A.), representado pelo Presidente
da Direcção, Albano Ginja e Relator do Conselho Fiscal,
Manuel Sousa Santos e o Clube de Praças da Armada (C.P.A.),
representado pelo Presidente da Direcção, Carlos Cardoso e
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Francisco Leal, além
de apresentarem cumprimentos, procederam à entrega do
exemplar nº 1 da medalha comemorativa do Dia da Marinha,
a Sua Ex.ª o CEMA, Almirante Saldanha Lopes.
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… dos Marinheiros Tarrafalistas

DOAÇÃO
Enquanto vivo, o Marinheiro Tarrafalista comendador Joaquim Sousa

Teixeira, mencionou no seu testamento, entre muitas coisas que escreveu,
ofertar uma ambulância aos Bombeiros da sua terra natal, como nos conta
o nosso associado Geraldo Lourenço no artigo publicado na página 3, em
opinião, com o título: Honra, Solidariedade e Liberdade.

CONVERSA ACERCA DO LIVRO “A REVOLTA DOS MARINHEIROS DE 1936”
Em 08 de Setembro de 2009, 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.

Dado que o tema não fica esgotado pela
publicação do livro, é necessário dar a conhecer à
população portuguesa interessada sobre o assun-
to, contando com a presença do único Marinheiro
Tarrafalista ainda vivo, comendador José Barata.

Assim, no passado dia 02 de Abril de 2011, às
16 horas, na sala Pablo Neruda, no Fórum Romeu
Correia em Almada, o Clube de Praças da Armada
e a Associação de Praças, em conjunto, levaram a

efeito uma sessão/debate, à conversa acerca do livro “A Revolta dos
Marinheiros Tarrafalistas de 1936”.

Além de associados, convidados de várias associações, clubes e colec-
tividades do concelho de Almada, a Sr.ª Vereadora Amélia Pardal esteve
presente na mesa em representação da Sr.ª Presidente da Câmara
Municipal de Almada.

… do Dia Nacional da Praça das Forças Armadas

Como noticiámos no Boletim Informativo anterior, a fim de comemo-
rar, pelo segundo ano consecutivo, o Dia Nacional da Praça das Forças
Armadas, realizou-se, no dia 11 de Setembro de 2010, no Feijó, em
Almada, um encontro de Praças e ex.-Praças dos três ramos das forças
armadas, sendo a esmagadora maioria da Armada/Marinha.

Relembramos que, o dia da Revolta dos Marinheiros de 1936, que se
deu a 08 de Setembro, foi o dia designado para o Dia Nacional da Praça
das Forças Armadas.

No entanto, alguns associados “reclamaram” que, no artigo publicado
no Boletim anterior, não foi dada a ilustração devida.

Assim, publicamos algumas fotos do evento de 2010, bem como a
foto de grupo para constar para a posterioridade, dado que foram os pri-
meiros a estar presentes no encontro.

DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011
DIA NACIONAL DA PRAÇA DAS FORÇAS ARMADAS

CENTRO CÍVICO DO FEIJÓ, EM ALMADA
Brevemente será divulgado e publicado o respectivo

programa das comemorações.
RESERVE JÁ O DIA NA SUA AGENDA.

…do Dia da Marinha
Este ano (2011), as comemorações do Dia da

Marinha decorreram na cidade de Setúbal.
Tiveram início no dia 14 e culminaram a 22 de Maio

de 2011, com várias iniciativas, no final, com o desfile
Naval no rio Sado.

Além da exposição de actividades da Marinha, palestras, espaço aventu-
ra naval, no largo José Afonso, baptismo de Mara a bordo de lanchas, a banda
da Armada deu um concerto no dia 20 de Maio, no Auditório José Afonso.

VISITAS A NAVIOS
Alguns navios estiveram atracados em Setúbal, a

fim de possibilitar que os cidadãos pudessem visitar as
unidades navais.

Assim, uma comitiva de dois sócios do C.P.A., no dia
20 de Maio, dia oficial do Dia da Marinha, além de visitar
alguns navios, estabeleceu contactos de intercâmbio com alguns camaradas.

34º ALMOÇO CONVÍVIO DE MARINHEIROS
E EX-MARINHEIROS DA ARMADA

Realizou-se, no passado dia 21 de Maio de 2011 (Sábado), no pavilhão gim-
nodesportivo/Piscinas das Manteigadas, em Setúbal, o 34º almoço convívio de
Marinheiros e Ex-Marinheiros da Armada.

Este encontro nacional reuniu cerca de 500 convivas tendo proporcionado um
momento de grande confraternização entre filhos da escola de várias gerações.

A organização esteve a cargo do “O ALCACHE”, Associação de Ex-Marinheiros
da Armada do Distrito de Setúbal, que foi fundado em 12 de Julho de 1995.

A sua sede social situa-se no Edifício da Lota, Bloco 41, 2900 Setúbal. Tem o
seguinte e-mail para contacto: alcache.setubal@gmail.com

O Clube de Praças da Armada esteve representado pelo 1º secretário, José
Matias que, além de agradecer o convite e felicitar “O Alcache” pela iniciativa,
fez questão de oferecer uma cresta do nosso clube.

A PROPÓSITO …
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Actividades desportivas14

As actividades desportivas do Clube de Praças da Armada
desenvolvem-se na vertente de competição, recriação e forma-
ção.

As modalidades federadas de Tiro, Triatlo, Duatlo, Corridas de
Aventura e Orientação e as não federadas de BTT e Pesca, tive-
ram o início de época em Janeiro e vão terminar em Dezembro de
2011.

A modalidade de Atletismo (Seniores e Veteranos), que pre-
sentemente não se encontra federada, iniciou a sua época em
Setembro de 2010 e vai terminar em Junho de 2011.

No âmbito da formação, a Escola de Natação e a Escolinha de
Atletismo, filiada na Associação de Atletismo de Setúbal, tiveram
o início de época em princípios de Outubro e vão terminar a sua
actividade em Junho de 2011.

A prestação dos atletas, no âmbito da competição durante a
presente época, está a ser bastante positiva, principalmente a equi-
pa de BTT que este ano se tem pautado por muitos e bons resulta-
dos. No entanto, também é de referir que os atletas das outras
modalidades também têm conseguido muito bons resultados.

Desde já felicitamos todos os atletas pelos óptimos resultados
que têm obtido nas provas, prestigiando o clube e a Marinha.

Em termos orçamentais, as secções desportivas têm tido uma
postura de contenção nas despesas, o que lhes tem permitido

não ultrapassar as estimativas previstas para funcionamento das
mesmas, sem pôr em causa os objectivos a que se propuseram.

A partir deste ano/época desportiva, por proposta e concor-
dância das secções, os atletas passaram a suportar os custos da
sua filiação desportiva na federação da modalidade que praticam.
Desta forma, o clube reduziu alguns custos com as secções des-
portivas.

Dado a grande quantidade de informação e notícias que
temos de publicar no boletim informativo O MARUJO, não vai ser
possível publicar no presente boletim, notícias de todas as sec-
ções desportivas.

Esta situação mencionada anteriormente, aconteceu precisa-
mente com a edição do boletim informativo anterior (nº 60).

Como já foi referido em tempos, o boletim informativo do
CPA, tem um formato de 24 páginas quando é publicado anual-
mente e de 16 páginas quando é publicado semestralmente,
como é o caso deste que tem entre mãos.

Neste sentido, pedimos a compreensão para o assunto por
parte dos associados.

Continuação de uma boa época desportiva para todos.

Carlos Cardoso
Presidente da Direcção

ÉPOCA DE 2011

A época de 2010/2011, pelo 5º ano consecutivo, teve iní-
cio no princípio de Outubro de 2010, no local e horário já
amplamente divulgado em edições anteriores.

Desde o mês de Dezembro de 2010 e até ao mês de Maio
de 2011, os jovens/atletas dos esca-
lões de Benjamins A (6, 7 e 8 anos)
e B (9 e 10 anos), tiveram as seguin-
tes participações:

PARTICIPAÇÕES
DESPORTIVAS:

- No dia 01DEZ10, Torneio de
Ética Desportiva, na pista Municipal
de Atletismo, em Almada (Sobreda),
na prova de 50m e salto em compri-
mento;

- No dia 20FEV11, Grande
Prémio da Charneca, na prova de
estrada de 250 e 600m;

- No dia 10ABR11, Torneio de
provas combinadas, na pista
Municipal de Atletismo, em Almada
(Sobreda), provas de pista de 60 m
e salto em comprimento;

- No dia 01MAI11, Torneio de
Atletismo de Pinhal Novo, na Escola
Secundária de Pinhal Novo, lança-
mento de costas e 40m. 

CONVÍVIOS DE BENJAMINS A
- No dia 19DEZ10, em Setúbal, em Pavilhão;
- No dia 05MAR11, na Charneca de Caparica, em Pavi lhão;

- No dia 16ABR11, na pista Municipal de Atletismo, em
Almada (Sobreda), prova de lançamento perfil e 30m;

- No dia 14MAI11, na pista Municipal de Atletismo, em
Almada (Sobreda), prova de lançamento vort. e 40m;

TROFÉUS DE BENJAMINS B
- No dia 06FEV11, em Setúbal,

provas em pista de lançamento em
perfil e 600m;

- No dia 19MAR11, na pista
Municipal de Atletismo, em
Almada (Sobreda), na prova de
50m e salto em comprimento;

- No dia 20MAI11, na pista
Municipal de Atletismo, em
Almada (Sobreda), na prova de
50m Bar. Arremesso de bola.

Os resultados obtidos pelos
jovens, ao longo da época, são con-
siderados bastante satisfatórios,
tendo em conta que um bom
desenvolvimento físico e intelectual
do jovem atleta será o principal
objectivo.

Os jovens, Jaime Júnior, Flávio
Fidalgo, Cândido Pereira, Diana
Adriano, Filipa Pereira, Alberto

Lupeta, Ernâni Júnior do escalão Benj. A e Mariana Mestre,
Carolina Jesus, Carolina Cardoso, Margarida Rodrigues e Lila
Manuel do escalão Benj. B, estão todos de parabéns.

Colaboração do Coordenador da Escola
Treinador Manuel Piedade

EESSCCOOLLAA  DDEE  AATTLLEETTIISSMMOO
ÉÉppooccaa  22001100//22001111

Alunos da Escolinha de Atletismo do CPA, que par-
ticiparam no dia 01 de Maio, no Torneio de
Atletismo Jovem de Pinhal Novo, organizado pela
Associação Académica de Pinhalnovense.
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Fez recentemente mais de
um ano, quando o associado
José Teixeira (CAB L), contac-
tou o C.P.A., para um possível
apoio à sua deslocação e par-
ticipação na maior prova
mundial de BTT a realizar-se
no deserto do Sahara, TITAN
DESERT 2011.

Vistos os prós e os con-
tras, em boa hora que o
C.P.A. decidiu apoiar o referi-
do sócio/atleta, dado que ini-
ciou e terminou a prova de
BTT que se realizou durante 6
(seis) dias e num total de 600
Km. Cerca de 500 em pleno
deserto do Sahará e os últi-
mos 107 km em terras de
Espanha.

Independentemente do
resultado, que foi óptimo, foi
sem dúvidas uma excelente
participação que honrou o

nome do Clube de Praças da
Armada, da Marinha e de
Portugal.

Dado a dificuldade de
espaço no nosso boletim
informativo, é-nos completa-
mente impossível contar em
pormenor todos os aconteci-
mentos que se passaram
durante as 6 (seis) etapas da
prova.

Assim, encontra-se repro-
duzido no nosso site
(www.clubepracasarmada.pt)
o relato que o nosso associa-
do José Teixeira nos deixou
em primeira mão, a fim dos
nossos associados e outras
pessoas interessadas neste
acontecimento, tomarem
conhecimento desta grande
aventura no deserto.

Consulte o referido arti-
go. Vale a pena ler.

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL

JOSÉ TEIXEIRA DESAFIOU O DESERTO DO SAHARA

PPRROOTTOOCCOOLLOOSS BBEENNEEFFIICCIIAAMM  OOSS  AASSSSOOCCIIAADDOOSS
A Direcção do Clube de Praças da Armada não tem nenhuma equipa/grupo de trabalho especializado para estabelecer ou tratar

personalizadamente de protocolos/acordos, com as mais diversas entidades e potenciais parceiros.
Os protocolos/acordos que estabelece, são por iniciativa pessoal dos directores, que conhecem alguém e entendem que haja

vantagens para os associados e familiares, mas principalmente são as entidades/parceiros económicos e outros que contactam o C.P.A.
por conhecerem e saberem da existência do clube e pelas pessoas que nós representamos.

Assim, além dos protocolos/acordos já estabelecidos e publicados nos Boletins Informativos anteriores, anunciamos os que foram
concretizados entre os meses de Janeiro a Maio de 2011.

LOJA IMPÉRIO BONANÇA DA CRUZ DE PAU
CONSULTORES DE SEGUROS

(Está informado do Protocolo
da Império Bonança/ADM?)
Somos profissionais em seguros,

temos um atendimento personalizado.

Ajudamo-lo a avaliar as suas necessidades nos
vários tipos de seguro (Saúde, Habitação,
Automóvel, Acidentes Pessoais, etc.)

Consulte-nos
Loja IB da Cruz de Pau, Rua do Alentejo nº 7 A, Cruz de Pau, 2845-092
AMORA – Tel.: 212 250 799 – Fax.: 212 246 317 – TM.: 914 978

761 /917 534 826 – Email.: carla.lourinho@netcabo.pt

Desporto / Parcerias
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AGENDAR 2011�
Até ao final do mandato do biénio 2010/2011
(Janeiro/Fevereiro de 2012)  Vamos levar a
efeito as seguintes actividades/eventos:

23 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA)
Noite de SÃO JOÃO, com o Duo

Musical, P.J, na sede social.

28 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA) 
Noite de SÃO PEDRO, com o Duo

Musical, SONS DE LÁ, na sede social. 

06 E 13 DE JULHO
(QUARTA-FEIRA)

Karaoke, a partir das 20.30 horas,
na sede social.

V TORNEIO DE TIRO
DO CPA 16 E 17 DE JULHO
(SÁBADO E DOMINGO)

Na carreira de Tiro do CEFA, no Alfeite,  em
Almada.

28 DE JULHO
(QUINTA-FEIRA)

Actuação da Banda Rock A LA
CARTE, às 21 horas, na sede social. 

05 A 17 DE SETEMBRO
Período para os sócios proceder à pré-inscrição dos

familiares nas Escolas de Natação do CPA.

10 DE SETEMBRO (SÁBADO) 
DIA NACIONAL DA PRAÇA DAS FORÇAS

ARMADAS
No Centro Cívico do Feijó, no Feijó, em Almada.

27 DE SETEMBRO (TERÇA-FEIRA)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

É um dever e um direito do associado
participar Convocatória na página 6.

MÊS DE OUTUBRO
Iniciam-se no CNOCA as aulas de Vela para os

filhos/familiares dos associados.

29 DE OUTUBRO (SÁBADO)
- 28º ANIVERSÁRIO

Entrega do emblema de prata
e diploma aos sócios que

completaram 25 anos
de associado.

31 DE OUTUBRO (SEGUNDA-FEIRA)
Data limite para o envio, via CTT, e em carta

registada, da habilitação ao Prémio 1º Marinheiro
AP Domingos do Nascimento Raposo, por parte

dos filhos dos associados.

16 DE NOVEMBRO
(QUARTA-FEIRA) MAGUSTO

A partir das 18 horas,
na Sede Social.

O Marujo JAN-MAI11 N.º 61:O Marujo 16 paginas  09/06/11  13:08  Page 16


