
Notícias da Direção 1

O MARUJO N.º 62BOLETIM  INFORMATIVO  DO  CLUBE  DE  PRAÇAS  DA  ARMADA

O MARUJO
                                        BOLETIM INFORMATIVO DO CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA

FUNDADO EM 16-8-1983

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

Ano 26 • N.º 62 • JANEIRO A DEZEMBRO 2012
http://www.clubepracasarmada.pt • direccao@clubepracasarmada.pt

  FINALMENTE     
  LUz VERDE!

MÃOS À OBRA V
A hORA é DE AÇãO E TRABALhO

LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA ANTES DO VERãO
Págs. 8 e 9

30 AnOS  de TRABAlhO,
dedicAçÃO e PeRSiSTênciA

e PReciSO AcRediTAR!´
Vencer as 

dificuldades 
e assegurar o futuro

Por: Carlos Cardoso

É preciso 
acreditar!

Por: António Cangueiro

Tomada de posse 
dos novos 

Órgãos Sociais

éPOCA DE 2012
Atletismo | BTT | Tiro 
Orientação | Pesca 

Triatlo | Corridas Aventura 

EDITORIAL OPINIãO NOTÍCIAS DA DIREÇãO DESPORTO

PÁGS. 12/13PÁGS. 4/5PÁG. 3PÁG. 2



O MARUJO N.º 62 BOLETIM  INFORMATIVO  DO  CLUBE  DE  PRAÇAS  DA  ARMADA

Editorial2

CARlOs CARDOsO
Presidente da Direção

O MARUJO
QUADRIMESTRAL

ANO 26 – N.º 62 – JANEIRO a DEzEMBRO 2012

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

DEsIGN GRÁFICO

CPA

IMPREssÃO 
FIG – Indústrias Gráficas, S.A. 

Rua Adriano Lucas, 3020-265 Coimbra
Tel.: 239499922 - Fax.: 239499981

Email: fig@fig.pt
www.fig.pt

REGIsTADO COM O INPI N.º

43 711

TIRAGEM

6000

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

A Direção do Clube de Praças da Armada 
(CPA), que geriu o clube durante o ultimo man-
dato (2010/11) e ano de 2012 até ao dia 19 de 
dezembro de 2012, teve consciência das difi-
culdades que encontrou pela frente dado que, 
para alguns dos diretores, foi a primeira vez 
que assumiam um cargo diretivo e sem qual-
quer experiência do meio associativo; a maio-
ria encontrava-se no ativo e, como tal, tiveram 
de cumprir com o horário de trabalho e contri-
buir para o serviço de escala da sua Unidade; 
outros encontravam-se embarcados e outros 
ainda a frequentar cursos.

Além disso, do tempo livre que resta da ati-
vidade profissional, têm também que dar apoio 
à família e tratar dos seus assuntos pessoais, 
como qualquer sócio normal do clube.

Do pouco tempo livre que sobra, esse é 
dado voluntariamente em prol do clube, como 
acontece com os atletas (treinam durante a se-
mana e durante o fim de semana vão participar 
em provas), coordenadores das secções des-
portivas (que são responsáveis pelo funciona-
mento da secção) e alguns sócios/colaborado-
res mais assíduos do CPA.

No entanto, com muito esforço, dedicação, 
empenho e capacidade de trabalho que nos 
carateriza, durante o ano de 2012, a direção 
organizou as atividades que tradicionalmente o 
clube vem realizando há vários anos: Almoço do 
Dia 25 de Abril; entrega dos prémios aos filhos 
dos associados que participaram no concurso 
“Prémio 1MAR AP Domingos do Nascimento 
Raposo”; Convívio anual das Escolas de Na-
tação (Alfeite/CEFA e vale de Zebro/Escola de 
Fuzileiros); Aniversário do Clube; início da época 
desportiva; xvII Concurso Nacional de Pesca 
Desportiva; Magusto e outras que entretanto de-
senvolvemos: assinalamos o Dia da Marinha; or-
ganizamos uma prova do Campeonato Nacional 
de Corridas de Aventura, no Alfeite, designada 
Raid de Aventura “Por Terras D´Armada”; orga-
nizamos o vI Torneio de Tiro do CPA, no CEFA; 
em conjunto com a AP organizámos o Dia Nacio-
nal da Praça das Forças Armadas e o 76º aniver-
sário da revolta do Marinheiros Tarrafalistas de 8 
de setembro de 1936, no Feijó, em Almada; e no 
âmbito das atividades lúdicas, durante os meses 
de verão, promovemos sessões de Karaoke na 
sede social, às 4ª-feiras.

As modalidades que se praticam no clube 
continuaram a sua atividade normal como vinha 
acontecendo, no entanto, é de referir que alguns 
atletas tiveram que abandonar a competição 
dado a conjuntura económica nacional e reforça-
das por outros que entretanto aderiram à compe-
tição; o atletismo foi reforçado com mais atletas; 
e foram criadas condições para que a modalida-
de de “Corridas de Montanha” fosse federada/
filiada no clube a partir do ano/época de 2013.

Em 20 de março de 2012, em assembleia 
geral extraordinária convocada para o efeito, 

foi aprovado o Regulamento Eleitoral, proce-
deu-se à alteração de alguns artigos dos Es-
tatutos e foram aprovadas as alterações ao 
Regulamento Geral, por forma a adaptá-lo e 
atualizá-lo aos tempos atuais. 

Tudo isto só foi possível graças ao apoio 
e colaboração prestado à Direção (órgão do 
clube responsável pela gestão) pelos restan-
tes membros dos Órgãos sociais, Coorde-
nadores das secções Desportivas, atletas e 
associados que regularmente frequentam o 
CPA e na destreza com que os diretores uti-
lizam os meios de comunicação (sMs) e as 
novas tecnologias (e-mails, etc), por forma a 
rentabilizar o tempo na resolução de assun-
tos/atividades, sem que seja sempre neces-
sário a presença constante na sede social de 
um ou vários diretores.

Contrariamente ao que pretendíamos, não 
nos foi possível publicar regularmente o Bo-
letim Informativo “O MARUJO”, como muitos 
sócios bem o sabem, não temos “mãos” para 
dar andamento a todos os projectos, iniciativas 
e tarefas que se nos deparam no dia a dia, du-
rante a semana e mensalmente.

Além das atividades que temos regular-
mente no Clube, temos outros projectos e ini-
ciativas: umas que já se iniciaram há muitos 
anos e outras que se iniciaram mais recente-
mente, como é o caso do projeto para a remo-
delação da sede social que não foi esquecido, 
bem como os restantes projetos. 

No ano de 2013, ano em que o clube faz 
30 anos de existência, sem esquecer as ati-
vidades que tradicionalmente se realizam no 
CPA, vamos estabelecer prioridades por forma 
a que alguns projectos e iniciativas tenham 
continuidade e outros conclusão, tal como as 
obras de remodelação/construção da sede so-
cial praticamente toda nova. A publicação qua-
drimestral/semestral do boletim informativo “O 
MARUJO” e a restruturação dos recursos hu-
manos do clube, que passa pela contratação 
de um funcionário(a) administrativo, são, sem 
dúvida, as nossas prioridades, o que nos leva 
a crer que estamos no rumo certo.

 Neste sentido, dado que estivemos um 
ano sem publicar o boletim regularmente, 
aproveitamos a oportunidade para publicar um 
só número e para fazer uma pequena remo-
delação no “O MARUJO”, mantendo o formato 
anterior, mas melhorando a imagem e a qua-
lidade do papel, conforme se pode constatar, 
esperando que seja do agrado de todos quan-
to nos estão a ler.

Ao Associado e Família um bom ano 2013, 
são os nossos desejos sinceros.

visitem-nos e apareçam para nos apoiar 
nas atividades e eventos que vamos realizan-
do ao longo de cada ano.

Carlos Cardoso  
Presidente da Direção 

Vencer as dificuldades 
e assegurar o futuro
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sonhar é preciso. sonharam o In-
fante D. Henrique e os reis de Portugal 
que este território à beira mar plantado 
havia de ser dono de um grande império. 
sonharam o vasco da Gama e o Álva-
res Cabral. sonharam os simples mari-
nheiros, tantos trabalhos passaram, que 
para eles quinhão não faltaria. Cantou 
Camões «novos mundos ao mundo irão 
mostrando». 

sonharam os Capitães de Abril com 
a democracia, mas ela já há muito existia 
e ao povo a devolveram. O povo veio à 
rua e cantou liberdade, paz, pão, saúde, 
habitação e ruas cheias de alegria. Os 
marinheiros, esses aventureiros que di-
zem ser sempre os primeiros na terra ou 
no mar, tantos sonhos, tantas aventuras 
e sonhos por realizar. Um marinheiro, um 
porto seguro gosta de encontrar. sem-
pre que o homem sonha o mundo pula e 
avança... Acreditar é preciso! 

Acreditaram os camaradas, em 1983, 
quando decidiram formar o CPA. Acredi-
taram todos os camaradas que, durante 
os 30 anos que leva o CPA de existência, 
haveria de se conseguir uma sede com 
dignidade. O projecto está entre mãos 
e o sonho que todos temos acalentado, 
vamos acreditar, vai este ano se realizar. 
Grande prenda de aniversário.

A vertente social que o CPA tem de-
senvolvido, neste espaço de tempo, 
mesmo sem condições de instalações 
condignas, que os seus associados bem 
merecem, mostra a capacidade de inter-
venção nas várias atividades em que se 
tem empenhado. O desporto, tem sido 
uma das suas mais-valias, proporcionan-
do aos filhos dos associados aprendiza-
gem, pratica e desenvolvimento de mui-
tas modalidades desportivas, bem como 
aos associados. 

Deve o CPA ser um espaço de conví-
vio e lazer. Para os mais velhos, que aqui 
encontrem franca camaradagem e uma 
casa que considerem sua e se sintam 
reconhecidos. Depois de muitos anos na 
briosa, estar entre os seus, é fonte de 
alegria e rejuvenescimento. Para os mais 
novos, ainda ao serviço, depois de um 
serviço sAR- search and Rescue - Busca 

e salvamento no mar, ou mesmo serviço 
em terra, seja o CPA espaço de descanso 
merecido entre pares, com respeito e ale-
gria de conviver, e possam ver um filme, 
ler um livro ou simplesmente conversar. 

A postura responsável, honesta, fron-
tal e firme dos associados, principalmen-
te dos dirigentes que, ao longo destes 
30 anos, têm primado nos propósitos 
para os quais o CPA nasceu, granjearam 
simpatia e alguns apoios, quer pela insti-
tuição a que estamos ligados com laços 
consanguíneos, Marinha e suas Chefias, 
que nos primórdios mostraram forte relu-
tância em nos reconhecer, mostram hoje 
respeito e reconhecimento pelos nossos 
30 anos. Atingimos a idade matura. Tem 
sido este esforço permanente e verticali-
dade a mais valia da instituição que so-
mos e queremos continuar a ser. 

Temos estabelecido com as Asso-
ciações congéneres, localizadas nos 
Concelhos de Almada, seixal e Barreiro, 
cooperação profícua, permitindo trocas 
mútuas e salutares, parceiras sinergéti-
cas. Podemos afirmar: uma família alar-
gada onde se dá e se recebe de coração 
aberto e generoso.

Querer é poder. A esperança é a 
última a morrer. Desistir nunca! A força 
e coragem que nos tem movido sem-
pre nos levaram a acreditar. Em 2013, 
vamos ter o começo das obras para a 
“nova” sede social. Foram, e são, as 
nossas convicções firmes e determi-
nadas, factores motivacionais da nos-
sa conduta que tem acompanhado o 
nosso querer. A verdade: o nosso que-
rer é forte, a nossa esperança é vida; 
a caminhar se faz caminho. Caminhar 
acompanhados, mais fácil se caminha. 
É justo dizer publicamente que temos 
sido apoiados neste caminhar. Ato de 
honra, nós militares sabemos honrar os 
nossos compromissos, não submissos 
mas verticalidade. Nada nos tem sido 
pedido em troca e a Câmara Municipal 
de Almada, dentro da transparência e 
legalidade, apoia a construção da re-
modelação da nossa sede social. E, por 
isso, dizemos publicamente bem haja 
Câmara Municipal de Almada.

É preciso ACREDITAR!

Canto 
Esquerdo
E PORQUE FALAMOS 

DE ORIENTAÇãO…
Para o Clube de Praças da Armada, a 

modalidade de Orientação, como todas as 
outras que desenvolvemos, são de extre-
ma importância.

Quem gosta e está “apaixonado” pela 
modalidade, quer praticando como atleta 
quer esteja ligado de outra maneira, como 
treinador, supervisor, cartógrafo, organiza-
dor de provas, etc, nunca se esquecerá 
dela.

Certo é que, dos encontros e das pro-
vas de âmbito militar e civil em que os atle-
tas e simpatizantes do C.P.A. participam, 
fica a convicção de que ainda há muito para 
fazer e algo que ainda não foi feito, nomea-
damente a organização pela Marinha de um 
Campeonato Nacional Militar de Orientação 
(CNMO). Julgamos que iria prestigiar todos 
os que praticam e gostam da modalidade, 
bem como dignificar a Marinha. 

Também, e ainda ninguém o disse, 
mas é preciso que o digam (julgo que nin-
guém tem caroços na garganta com que 
se possa engasgar) para que todos sai-
bam e fiquem cientes, que, nestes últimos 
anos, a maioria dos elementos que com-
punham a seleção da Marinha de Orien-
tação são atletas do Clube de Praças da 
Armada. Por exemplo, no Campeonato, 
que se disputou em junho de 2008, e em 
que a Marinha se sagrou Campeã, tam-
bém não fugiu à regra: dos 19 atletas que 
compunham a comitiva, 15 eram atletas 
federados do C.P.A.

Além destes atletas, há outros que 
não foram selecionados, mas que também 
praticam a modalidade de Orientação, no 
âmbito civil/federado, e efetuam treinos ou 
provas em mapas novos ou atualizados 
pelo Clube de Praças da Armada.

Os mapas novos que elaboramos e 
os mapas atualizados, que utilizamos na 
organização dos nossos eventos, foram 
usados para os atletas da pré-seleção e 
seleção da Marinha efetuarem os treinos e 
também na organização de um Campeo-
nato de Marinha e um Torneio do Corpo. 
Tudo isto só é possível, graças ao bom en-
tendimento que existe entre o C.P.A., os 
seus atletas e as entidades dos diversos 
serviços/departamentos da Marinha com 
quem nos relacionamos. 

sendo assim, o Clube de Praças da 
Armada contribui, com todo o gosto e 
dedicação, para o desenvolvimento da 
modalidade, tanto no meio civil, como no 
âmbito da Marinha.

Carlos Cardoso  
Presidente da Direção 

OPINIÃO
ANTóNIO CANGUEIRO
Associado nº 1899
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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TOMADA DE POSSE 
Órgãos Sociais do biénio 2013/2014

Passagem de testemunho do Presidente 
cessante para o novo Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral.

Tomada de posse do Vice-Presidente 
do Desporto, Alexandre Ferreira.

Os elementos que compõem os novos órgãos sociais do CPA

Tomada de posse do Presidente do Conselho 
Fiscal, António Rebelo do Carmo.

Tomada de posse do Vice-Presidente da Cultura 
e Recreio, João Madeira.

Tomada de posse do Vogal, Leonel  de Oliveira.

Tomada de posse do Secretário, 
Ernesto Marques.

Tomada de posse do Tesoureiro, 
Joaquim Maltinha.

Tomada de posse do Vice-Presidente 
Administrativo e Patrimonial, José Matias.

No passado dia 28 de novembro de 2012, conforme determinado no Re-
gulamento Geral e Regulamento Eleitoral, decorreu, na sede social, a Assem-
bleia Geral Eleitoral para a eleição dos Órgãos sociais para o mandato do 
biénio de 2013/2014.

Assim, no passado dia 19 de dezembro de 2012, pelas 18 horas, na sede 
social, teve lugar a tomada de posse dos novos Órgãos sociais para o biénio 
2013/2014 na presença de vários associados e familiares, entidades milita-
res, autárquicas e coletividades congéneres, bem como pelas seguintes indi-
vidualidades: Comandante silva Pereira, em representação do sr. Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada 
(CEMA); Presidente da Assembleia 
Municipal de Almada, Manuel José 
Maia, e ao mesmo tempo em repre-
sentação da srª Presidente da Câ-
mara Municipal de Almada (CMA); 
Comandante Batista Rebelo, em 
representação do sr. Comandante 
da Base Naval de lisboa; srª Maria 
David, vogal do executivo, em re-
presentação do Presidente da Junta 
de Freguesia da Cova da Piedade; 

Clube Militar Naval (CMN), Presidente da Direção, Comandante Picoito, Clu-
be Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), vice-Presidente da Di-
reção, Comandante Alcobia Portugal; Associação de Praças (AP), Presidente 
da Direção, luís Reis; Associação de Fuzileiros, vogal Efetivo da Direção, 
António Couto; sociedade Filarmónica União Artística Piedense (sFUAP), 
vice-Presidente DACR, Manuel viegas. Não estiveram presentes, no entanto, 
enviaram felicitações aos órgãos sociais empossados, a srª Presidente da 
Junta de Freguesia do laranjeiro e o Clube do sargento da Armada (CsA), 
Presidente da Direção, Albano Ginja.

A cerimónia teve início por volta das 18 horas com a apresentação do 
projeto de remodelação da sede social apresentado/sugerido pela Câmara 
Municipal de Almada.

De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante deu 
posse ao seu sucessor, associado António Cangueiro, e este, por sua vez 
deu posse aos restantes membros dos órgãos socias eleitos para o biénio 
de 2013/14.

Por fim, após as intervenções de algumas entidades convidadas e do 
Presidente da Direção reeleito, Carlos Cardoso, o Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, António Cangueiro, que moderou a sessão, deu por 
encerrada a cerimónia, à qual se seguiu um pequeno beberete para todos 
os presentes poderem brindar aos Órgãos sociais empossados.Tomada de posse do Presidente da Direção, 

Carlos Cardoso.
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Notícias da Direção6

O MARUJO N.º 62 BOLETIM  INFORMATIVO  DO  CLUBE  DE  PRAÇAS  DA  ARMADA

Exmo. Senhor Alm. CEMA, em sua representação o Sr COMte Silva Pereira

Exmo. Senhor COMte da BNL, em sua representação o Sr COMte Rebelo

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Almada

Exma. Senhora Maria David, em representação do Sr. Presidente da Junta 
de Freguesia da Cova da Piedade

Exmos. Convidados

Estimados Associados e Familiares

Camaradas e Amigos do Clube de Praças da Armada

Decorridos 29 anos após a fundação do Clube de Praças da Armada, o clu-
be conseguiu um prestigioso estatuto, quer a nível patrimonial (compra da sede 
social, numa primeira fase a parte poente, e na segunda fase, em julho de 2007, 
a parte nascente), quer a nível cultural e desportivo, quer ainda em contactos ao 
mais alto nível, até ser considerado como “Instituição de Utilidade Pública”, em 23 
de julho de 1996, e na atribuição, em 08 de julho de 2008, por parte da Câmara 
Municipal de Almada, da Medalha de Prata da Cidade de Almada, pelos 25 anos 
do trabalho realizado em prol do movimento associativo, o que muito nos orgulha.

É de referir que, também nos orgulha e congratulamo-nos por esta plateia 
de entidades, autarcas, coletividades congéneres e associados que aqui estão 
presentes. Bem haja pela vossa presença.

O Clube de Praças da Armada tem sido uma escola de cidadania, interajuda, 
camaradagem, amizade e solidariedade, revelando-se importante a participação, 
quer no desenvolvimento de atividades, quer no contributo prestado nos diferen-
tes órgãos sociais ou ainda na discussão para o crescimento do Clube. Sem dúvi-
da, tem sido uma mais valia para o enriquecimento e crescimento sólido do Clube.

Todos estes valores de cidadania: camaradagem, amizade e solidariedade são 
privilegiados nas associações e coletividades, e o nosso Clube não foge à regra.

Ao longo destes anos, tem vindo a implementar e a desenvolver algumas mo-
dalidades desportivas de âmbito federado e outras de carácter lúdico, tais como 
o futebol e o BTT. Nos últimos anos, a estratégia passou pela consolidação e 
estabilização das modalidades federadas de Tiro, Pesca, Atletismo, Orientação, 
Corridas de Aventura, Triatlo e Duatlo.

Além das participações desportivas nos quadros competitivos nacionais das 
respetivas federações e em algumas provas extra competição das modalidades 
federadas, também organiza eventos desportivos de âmbito nacional. Só para re-
lembrar, durante o corrente ano que agora está a terminar, promoveu e organizou 
uma prova do Campeonato Nacional de Pólvora Preta, em janeiro, na Carreira 
de Tiro da Marinha; uma prova da Taça de Portugal de Corridas de Aventura, em 
março, no Alfeite e nos concelhos do Seixal e Almada; o VI Torneio de Tiro do 
CPA, em julho, na Carreira de Tiro do CEFA, e o 17º Concurso Nacional de Pesca 
Desportiva, em abril, na baía do Seixal. Em 2013, além destes eventos organiza 
uma prova da Taça de Portugal de Orientação.

No âmbito sociocultural, há já 27 anos que organizamos o almoço comemo-
rativo do Dia 25 de Abril e o convívio do Magusto. Além das atividades lúdicas e 
sócio culturais….

Temos organizado e participado em parceria em diversas atividades de âmbi-
to sociocultural, para as quais somos convidados ou por inerência da nossa condi-
ção 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 dia 30 de 
Maio de 2009, mais concretamente, no Centro Cívico do Feijó.

Além da dinâmica desportiva e cultural, o que importa referir é que o CPA 
continuará a ser um espaço de convívio, de conversa, encontro de ideias, de 
gostos e saberes que se confrontam e se transmitem de geração para geração de 
Marinheiros, conjuntamente com a comunidade local.

Vamos manter o desenvolvimento das atividades desportivas e sociocultu-
rais que até à data se encontram implementadas no Clube, tendo em conta as 

dificuldades financeiras que o País atravessa, o corte de algumas isenções e o 
aumento de determinados serviços e bens, que de certa maneira afetam o movi-
mento associativo.

No entanto, o grande objetivo que nos está a mover para o próximo mandato, 
não só aos órgãos sociais 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.

Em 22 de Novembro de 2008, por ocasião do nosso 25º aniversário, que 
se realizou no salão da Cooperativa de Consumo Piedense, ali bem no centro 
da Cova da Piedade, fizemos uma explanação das valências que pretendíamos 
implementar/remodelar na sede social após termos adquirido, em julho de 2007, 
uma parcela de terreno no seguimento da sede social já existente, de modo a 
aumentar as instalações, por forma a criar condições condignas aos nossos asso-
ciados e familiares e a quem nos visita.

Porque acreditamos, passo a passo, fomos conversando e dialogando com 
o poder autárquico, de modo a dar uma resposta merecida e justa aos nossos 
associados.

Foi com esta determinação e empenho que, desde o ano de 2008 até ao 
corrente ano, se realizaram várias reuniões de trabalho com o Departamento de 
Administração Urbanística da Câmara Municipal de Almada.

Entre os meses de maio a julho do corrente ano (relembramos que este ano 
o Dia da Marinha se realizou em Almada), essas reuniões foram mais intensas, de 
tal forma que, no passado dia 29 de outubro de 2012, recebemos um ofício com 
uma cópia do estudo prévio/projeto (desenho) aprovado pela Câmara Municipal 
de Almada, o parecer da memória descritiva e justificativa, que ainda há pouco foi 
aqui apresentado, por forma a serem elaborados os projetos base e de execução 
das obras de remodelação da sede social.

Entretanto, no passado dia 28 de novembro de 2012, o referido projeto e a 
memória descritiva e justificativa foram aprovados em Assembleia Geral pelos 
nossos associados.

Ao fim de 29 anos de existência, o desenvolvimento futuro do clube passa 
fundamentalmente pela rentabilização da atual sede social.

Pela parte que nos toca, e usando da energia e determinação que nos ca-
racteriza, tudo faremos para cumprir e concretizar as atividades programadas no 
Plano de Atividades e Orçamento para 2013, que os sócios democraticamente 
aprovaram, no passado dia 28 de novembro de 2012, no decorrer da Assembleia 
Geral Ordinária, tendo sempre em conta os constrangimentos financeiros que o 
País está a atravessar e iniciar/implementar o projeto de remodelação da sede 
social, que entretanto recebemos da Câmara Municipal de Almada, como já foi 
referido anteriormente, e conforme há pouco foi aqui apresentado.

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 confian-

ça que os sócios 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.

Procuraremos estabelecer um aberto e franco diálogo com os nossos Asso-
ciados, Atletas e Coordenadores das modalidades desportivas, contando sempre 
com o seu apoio inquestionável; uma colaboração estreita com a autarquia e com 
a Marinha, que nos costumam apoiar, com outras instituições, movimento asso-
ciativo, coletividades 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! 
Associados,
Participem e convidem os vossos camaradas e amigos a fazer o mesmo.
Porque a data o proporciona, em nome do Clube de Praças da Armada, de-

sejo um santo natal e bom ano 2013 a todos os presentes, associados e famílias. 
Bem haja a todos.

diScURSO TOMAdA de POSSe
CARLOS CARDOSO
Associado nº 1123
Presidente da Direção
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Assembleias 
Gerais

ASSeMBleiA GeRAl
ORdináRiA

>>  de 20 de março de 2012 (Ordinária/17.00h)
             ORdeM de TRABAlhOS:

—  leitura e aprovação da ata anterior;
—  Discussão e votação do Relatório de Atividades e 

Contas de 2011.

>>  de 20 de março de 2012 (Extraordinária/20.00h)                        
             ORdeM de TRABAlhOS:

—  votação das alterações aos Estatutos;
—  votação das alterações ao Regulamento Geral;
—  votação do Regulamento Eleitoral.

>>   de 28 de novembro de 2012 (Eleitoral/19.00h) 
      ORdeM de TRABAlhOS:
—  Eleição dos Órgãos sociais para o biénio de 2013/14.

>> de 28 de novembro de 2012 (Ordinária/21.00h)
             ORdeM de TRABAlhOS:

—  Discussão e votação do Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2013;

—  Discussão e votação do projeto de remodelação 
da sede social apresentado/sugerido pela Câmara 
Municipal de Almada.

De acordo com o Regulamento Geral, realizaram-se as 
Assembleias Gerais acima referidas, nas datas e horas men-
cionadas e de acordo com as respetivas ordens de trabalho. 
É de referir que as duas Assembleias Gerais do dia 28 de no-
vembro de 2012, já se realizaram ao abrigo do Regulamento 
Eleitoral e Regulamento Geral, atualizado em 20 de março 
de 2012, conforme assembleia geral realizada para o efeito.

Em qualquer uma das assembleias gerais, o Presiden-
te da Mesa abriu a sessão passando a palavra ao Presi-
dente da Direção para explicar à assembleia cada um dos 
assuntos das respetivas ordens de trabalho.

Foram colocadas diversas questões sobre alguns as-
suntos das ordens de trabalho, às quais o Presidente da 
Direção respondeu, esclarecendo.

Todos os assuntos das ordens de trabalho foram apro-
vados, uns por maioria e outros por unanimidade, confor-
me consta nas respetivas atas, mencionadas no livro de 
atas da Assembleia Geral.

Nestes últimos anos, as assembleias gerais têm sido 
participadas, tendo o número de presenças se situado en-
tre os 25 a 35 participantes. É de referir que, deste número 
de participantes, alguns associados são assíduos a todas 
as assembleias gerais, fazendo questão de estarem sem-
pre presentes.

Na última assembleia geral, alguns associados não 
respeitaram as regras de funcionamento da mesma, tendo 
o presidente da mesa interferido por forma a esclarecer e 
relembrar os presentes de algumas regras e de como deve 
funcionar uma assembleia.

No entanto, o teor das questões colocadas, sempre de 
uma maneira correta, disciplinada e de perfeita harmonia, 
exceto o caso pontual mencionado anteriormente, tornou 
evidente o interesse dos assuntos em debate/discussão 
nestas assembleias, por parte dos associados presentes.

CONVOCATÓRIA

7 de maio de 2013

Nos termos e para os efeitos do disposto no nº 1 do 
artigo 14º, e em conformidade com os artigos 17º e 
18º, e alínea d) do artigo 58º do Regulamento Geral, 
convoco a Assembleia-Geral do Clube de Praças 
da Armada, para reunir em sessão ordinária, no dia 
7 de maio de 2013, terça-feira, pelas 20.30 horas, 
na sede social do Clube de Praças da Armada, 
Rua Manuel José Gomes, 123, Cova da Piedade 
(Romeira), Almada, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

PONTO úNICO
Discussão e votação do Relatório 
de Atividades e Contas de 2012.

Não havendo número legal de sócios para deliberar 
em primeira convocatória, convoco a mesma 
Assembleia-Geral, conforme determinado no artigo 
19º do Regulamento Geral, para reunir em segunda 
convocação, no mesmo local e dia, com a mesma 
ordem de trabalhos, pelas 21.00 horas, deliberando 
então com qualquer número de associados 
presentes.

sede social, Cova da Piedade,
2 de abril de 2013.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
António dos Anjos Cangueiro
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Notícias da Direção
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FINALMENTE     
Durante o 2º semestre de 2010 e durante o ano de 2011, não tivemos reuniões 

de trabalho específicas com a Câmara Municipal de Almada sobre as novas valên-
cias a implementar na sede social, mas tivemos a consciência de que o assunto 
não estava esquecido por parte do poder autárquico.

sendo assim, desde o ano de 2008, foram feitas várias reuniões de trabalho 
com o Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Alma-
da, no sentido de encontrar uma solução para a ampliação/remodelação da nossa 
sede social.

Essas reuniões foram retomadas e ocorreram com mais intensidade entre os 
meses de maio a julho de 2012.

Assim, no passado dia 29 de outubro de 2012, recebemos, da parte do Depar-
tamento de Administração Urbanística, um ofício com uma cópia do estudo prévio/
projeto (Desenho), o parecer da memória descritiva e justificativa aprovado pela 
Câmara Municipal de Almada, por forma a serem elaborados os projetos de base 
e execução das obras de remodelação da sede social. Julgamos ter recebido a 
resposta justa e merecida para os nossos associados.

De acordo com o plano de trabalho que elaboramos, o projeto apresentado/
sugerido pela Câmara Municipal de Almada foi apresentado aos associados no dia 
21 de novembro de 2012, para se pronunciarem sobre o mesmo, e, no dia 28 de 
novembro de 2012, foi aprovado em Assembleia Geral.

Entretanto, no mês de fevereiro de 2013, foram solicitados orçamentos a qua-
tro ateliers de arquitetos, para a elaboração do projeto base e projeto de execução.

Assim, iremos desenvolver esforços no sentido de lançar a 1ª pedra antes do 
verão, o mais tardar até julho de 2013.

Por fim, de acordo com um plano a estabelecer, iremos dar início às obras. 
Não nos podemos esquecer dos nossos associados que trabalham no ramo da 
construção civil, que, caso estejam interessados em nos “apoiar”, terão que nos 
fazer chegar a sua intenção.

Para que as obras na sede social sejam uma realidade, é necessário o apoio, 
a confiança e a colaboração de todos: só assim teremos a certeza de levar a bom 
porto o Navio que já está em faina, onde há lugar para todos. Não queremos deixar 
ninguém de fora, no entanto, corremos o risco de deixar na muralha, um ou outro 
velho do Restelo…

Mãos à obra! A hora é de ação e trabalho.

MÃOS À OBRA V
A hORA é DE AÇãO E TRABALhO

Carlos Cardoso apresenta a planta da nova sede social do CPA
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LUz VERDE!
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Magusto
No passado dia 14 de novembro de 2012, o CPA 

organizou o tradicional Magusto de s. Martinho, na 
sede social.

Este ano, ao contrário dos anteriores, e como se 
comemorou a uma 4ª-feira, o Magusto realizou-se a 
partir das 20.30 horas, no horário habitual das ses-
sões de karaoke.

Não faltou a saborosa água-pé, acompanhada 
de castanhas assadas, como manda a tradição, 
num franco convívio, em ambiente de franca cama-
radagem.

Atividade 
lúdica 

de Karaoke 
anima sede 

social
Durante o ano de 2012, entre os meses de maio a outubro, 

às quartas-feiras, exceto no mês de agosto e nos dias em que 
as condições climatéricas não o permitiram, realizaram-se al-
gumas sessões de animação de karaoke, na sede social.

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

 Desde a fundação do Clube de Praças da Armada, 16 de agosto de 1983, que os 
órgãos sociais do clube organizam o almoço comemorativo do dia 25 de abril.
Durante alguns anos, o referido almoço realizou-se fora da sede social, por a 

mesma não reunir as condições condignas para a realização de eventos deste tipo.
Entretanto, conseguimos reunir esforços no sentido de criar as condições mínimas para proporcionar aos nos-

sos associados, familiares e convidados, um espaço aprazível, de forma a que, a partir de abril de 2011, se voltas-
se a organizar o almoço comemorativo do dia 25 de abril na sede social.

Assim, no dia 29 de abril de 2012, realizou-se na sede social, o almoço comemorativo do 38º aniversário do 25 
de abril. Após o almoço e algumas intervenções dos convidados, partiu-se o bolo de aniversário e cantaram-se os 
parabéns ao 25 de abril, num espírito de convívio e franca camaradagem entre várias gerações de marinheiros.

A TRADIÇãO REPETIU-SE

Almoço comemorativo 
do dia 25 de Abril

ÀS QUARTAS FEIRAS
a partir das 20h30m
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No passado dia 29 de setembro de 2012, na freguesia de 
Benquerença, concelho de Penamacor, realizou-se, uma ho-
menagem aos Marinheiros naturais de Benquerença.

Além dos Marinheiros e da população, associaram-se 
a este evento, a Marinha através de sua Exª o Almirante 
CEMA, o Presidente da Câmara Municipal de Penamacor e o 
Presidente da Junta de Freguesia de Benquerença.

Os Marinheiros de Benquerença “têm levado o nome da 
nossa terra praticamente a todos os cantos do mundo”, como 
referiu o Presidente da Junta de Benquerença. O Presiden-
te da Câmara Municipal de Penamacor afirmou que “é uma 

Muitos dos nossos associados, 
por não lerem as ordens de serviço, 
os avisos afixados ou por não te-
rem conhecimento das mensagens 
(MsG), não sabem qual é o horário 
de funcionamento do Portão da Ro-
meira, de acesso à B.N.l., ou vice-
-versa, de acesso à Romeira, Cova 
da Piedade, Almada e Cacilhas.

Assim, a partir de 16 de junho de 
2012, conforme MsG de BAsEMAR 
de 12JUl12, o horário de abertura 
do Portão da Romeira para acesso 
de viaturas e peões é o seguinte:

- 07.30/18.00 horas;
- 19.30/19.45 horas;
- 21.45/22.00 horas.

CARTA CAMPISTA 
NACIONAL

Monumento homenageia Marinheiros de Benquerença

Informamos os nossos associados 
que podem revalidar ou adquirir a Car-
ta Campista Nacional para o ano de 
2013, na sede social do clube.

PORTãO DA ROMEIRA
horário de funcionamento

não espere 
pelos meses 

de verão!

homenagem não só aos Marinheiros, mas às mães que so-
freram, principalmente no período da guerra colonial, entre 
1961 e 1974”.

O monumento de homenagem aos Marinheiros de Ben-
querença representa uma embarcação com uma âncora e foi 
colocada junto à estrada municipal que atravessa a freguesia.

O programa começou pelas 10.00 horas com uma mis-
sa, seguindo-se a inauguração do monumento e a deposi-
ção de uma coroa de flores, em que participaram o Chefe 
do Estado-Maior da Armada (CEMA), sr. Almirante saldanha 
lopes, Presidente da Câmara Municipal de Penamacor, Dr. 
Domingos Torão, e o sr. António luís soares, Presidente da 
Junta de Freguesia de Benquerença.

As celebrações terminaram por volta das 16.00 horas 
com um concerto da Banda da Armada.

Os cerca de 260 jovens que já rumaram à Marinha nes-
tes últimos 50 anos, bem como os cerca de 50 “jovens Mari-
nheiros” que ainda se encontram no ativo, e ser a freguesia 
do país com mais cidadãos na Marinha, foram fatores que 
motivaram à constituição de uma comissão organizadora de 
homenagem aos Marinheiros de Benquerença, por forma a 
levar por diante o evento, que teve o apoio da Marinha e da 
Junta de Freguesia de Benquerença.

A convite da comissão organizadora de Homenagem aos 
Marinheiros de Benquerença, nas pessoas do Comandan-
te luís Gil (Presidente da Comissão), José Machado (Cabo 
“l”/80) e Joaquim soares (Cabo “TFD”/73), o Clube de Pra-
ças da Armada esteve representado pelo Presidente da Di-
reção, Carlos Cardoso.
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A primeira prova da época de 2012, pontuável para a Taça de Portugal, foi organiza-
da pelo CPArmada, no passado dia 03 de março de 2012, com início no Alfeite, em 
direção ao seixal, Apostiça, Fonte da Telha, Almada (Praia da Morena), terminando 
na Cova da Piedade, na sede social do clube (Romeira). O evento teve a designação 
Raid de Aventura «Por Terras D´Armada», constituído por 4 etapas, num total de 130 
Km. A última etapa, com início na Praia da Morena, foi verdadeiramente louca para a 
equipa do escalão Elite da Escola Naval, que acabou por recuperar e ganhar a prova 
por 58 segundos, deixando a equipa do Clube Millennium BCP em 2º lugar.
O Campeonato Nacional de Corridas de Aventura, além da organização da nossa 
prova, foi constituído por mais 4 provas: vila velha de Rodão, ao mesmo tempo v 
Campeonato Nacional, em 31MAR e 01ABR; viseu, em 30JUN e 01JUl; Espanha, 
em Olivenza-Badajoz, ao mesmo tempo vII Campeonato Ibérico, em 20 e 21OUT e 
na lousã, em 17 e 18NOv. Nesta última prova, a equipa do CPA, além de ter asse-
gurado a conquista da Taça de Portugal pela 6ª vez consecutiva vencendo a prova, 
deixou a 2ª equipa com mais de 10 CP de diferença.
Os atletas que constituíram a equipa: José Marques, Patrícia serafim, Eduardo se-
bastião e António Moura, estão de parabéns pelos títulos alcançados. Das 4 provas, a 
equipa de Elite venceu 2 e ficou em 2º lugar nas outras duas, e a equipa de Elite Mista 
venceu as 4 provas, tornando-se campeã nacional pela 6ª vez consecutiva.

VII CAMPEONATO IBéRICO
Além de ter sido a 1ª equipa Portuguesa, o CPArmada obteve um honroso 5º lugar, 
em cerca de 60 equipas participantes, onde estiveram presentes algumas das melho-
res equipas de Espanha e, ao mesmo tempo, do mundo.

V CAMPEONATO NACIONAL
CPArmada – Vice-Campeões, em Elite e Elite Mista

TAÇA DE PORTUGAL
CPArmada – Campeões Nacionais, em Elite e Elite Mista. 

Colaboração do Coordenado da Secção
José Marques

Independentemente das secções de Atletismo e BTT não esta-
rem federadas, por opção e restrições financeiras, os atletas, du-
rante o ano de 2012, conseguiram obter ótimos resultados, como 
tiveram a oportunidade de acompanhar através do facebook.
Participaram em provas de âmbito popular: regionais, locais, 
no concelho de Almada, na área metropolitana de lisboa e nos 
distritos que a circundam, e em uma ou outra prova a norte e 
a sul do País.
Os atletas, entre eles, estrategicamente definem, anualmente, 
as provas para as quais se encontram motivados e disponíveis 
para participar.
Relembramos os nossos associados que, muitos dos nossos 
atletas, ainda se encontram no ativo e, dessa forma, têm de 
conciliar o trabalho e o serviço de escala com o desporto (trei-
nos e competição).

Durante o ano de 2012, a secção de Tiro do CPA, participou em vá-
rias provas, conforme o calendário desportivo da Federação (FPT).
Nos dias 21 e 22 de julho de 2012, organizou, pelo 6º ano con-
secutivo, o VI Torneio de Tiro nas disciplinas de Pistola Sport 
9mm e Pistola de Ordenança, levado a cabo na carreira de 
Tiro do CEFA.
Despois de alguns anos de trabalho e conversações e, por mo-
tivos óbvios, em 16 de outubro de 2012, foi estabelecido um 
Protocolo entre a Marinha e o Clube de Praças da Armada, a 
fim de estabelecer o regime do uso das instalações da carreira 
de tiro, existente no complexo desportivo do CEFA, pelo CPA. 
Todos os interessados na atividade de Tiro Desportivo, de 
competição e formação (Escola), devem contatar o coordena-
dor da secção, Carlos santos, através dos seguintes contac-
tos: 916992521 ou 933714719.

As secções desportivas, que se desenvolvem no clube, têm vindo, de 
ano para ano, a melhorar o seu funcionamento e, em termos despor-
tivos, nestes últimos 6 (seis) anos, têm conseguido obter títulos, quer 
coletiva quer individualmente, o que tem prestigiado o CPA, de norte a 
sul do país e internacionalmente.
Em termos financeiros, para fazer face à crise que atravessa o país, 
além de não termos aumentado o orçamento para as modalidades 
desportivas, desde de 2011, que todos os atletas, suportam a sua filia-
ção na federação desportiva e algumas despesas, como inscrições e 
deslocações. só desta maneira é que temos vindo a conseguir que as 
secções desportivas se mantenham em funcionamento.
Apesar das dificuldades e restrições financeiras, e mesmo sem contar 
com a colaboração de patrocinadores (ao contrário de muitos outros 
clubes), verificaram-se honrosos resultados, quer a nível individual, 
como coletivamente, em todas as modalidades.
É assim, de realçar o empenho de todos os atletas, que, graças ao seu 
esforço e dedicação, tentando conciliar a atividade profissional (tra-

balho), família e desporto, conseguiram obter ótimos resultados em 
todas as modalidades, contribuindo para a mais alta representação do 
clube, em todas as provas que participaram, mostrando sempre a hon-
rosa sigla “Armada”, a qual continua a ter manifestamente apoiantes 
por onde quer que o clube passe, ouvindo-se a conhecida expressão: 
“filhos da escola” que, em determinadas alturas, faz “acordar” o mais 
desgastado atleta.
Durante o ano de 2012, apenas foi possível editar um único boletim 
informativo e, dado a grande quantidade de informação para publicar, 
é-nos impossível publicar tudo de todas as secções desportivas.
Assim, a direção e os restantes órgãos sociais felicitam todos os atletas 
pelos brilhantes resultados alcançados durante o ano de 2012. Para-
béns a todos!
Uma boa época desportiva para 2013, são os nossos sinceros desejos 
para todos. 

Carlos Cardoso  
Presidente da Direção 

desporto - Época de 2012

CORRIDAS DE AVENTURA

Equipa do CPA Campeã Nacional da 
Taça de Portugal pela 6ª vez consecutiva

ATLETISMO E BTT

TIRO DESPORTIVO

CPA celebra protocolo 
com a Marinha
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A secção de orientação do 
CPArmada, durante a época 
de 2012, participou em todas 
as etapas da Taça de Portugal, 
realizando 12 provas agenda-
das em Portugal e Espanha.
No Ranking Nacional sobres-
saem os resultados obtidos 

pelos atletas José Pereira e Alberto Branco que obtiveram o 1º lugar, sa-
grando-se ambos campeões nacionais no escalão de H21A e H35, respetiva-
mente, e o 2º lugar alcançado pelo já veterano Manuel Luís, no escalão H45.
O nosso atleta José Pereira, para o ano de 2013, inscreveu-se no escalão 
Elite desta prova, devido à excelente pontuação alcançada durante a épo-
ca de 2012, o que possibilitou a sua subida a este escalão de excelência. 
Não vai ter uma tarefa fácil, uma vez que já é vET I e vai defrontar atletas 
com idade muito inferior. 
O nosso atleta Alberto Branco, em h35, além do título de Campeão do 
Ranking Nacional, dos 19 percursos venceu 18, destacando-se ainda com 
os seguintes títulos individuais: Campeão Nacional em Distância longa, 
Bicampeão Nacional em Distância Média, vice-Campeão Nacional de 
sprint, 3º Class. Nacional de Estafetas em vET I e Campeão Ibérico.
Em 2012, a FPO editou o 1º Circuito Nacional de Estafetas, no qual o 
CPArmada foi Campeão, coletivamente. A equipa do CPA foi constituída 
pelos atletas: Manuel luís, Alberto Branco, Paulo vieira, sérgio Rodrigues 
e Mosca Rodrigues.

CLASSIFICAÇãO INDIVIDUAL NO RANkING, 
POR ESCALõES:
h21A –  3593 – José Pereira – 1º / 5325 – Hugo santos – 38º
h35 – 1516 – Aberto Branco – 1º / 3249 – César Francisco – 27º
h40 –  1202 – Mosca Rodrigues – 5º / 2572- Paulo vieira – 17º 

1514 – sérgio Rodrigues – 44º
h45 – 1084 – Manuel luís – 2º / 3098 – António Graça – 9º
h50 – 3888 – vítor Almeida – 37º

CLASSIFICAçãO COLETIVA:
O clube obteve o 15º lugar no ranking nacional, entre 43 clubes, alcan-
çou em vET I Masc. o 3º lugar no Campeonato Nacional de Estafetas e 
sagrou-se Campeão no 1º Circuito Nacional de Estafetas Pedestre 2012.
O último título conquistado, foi um marco histórico alcançado, já que, 
desde logo, esse foi o objetivo dos atletas em vencer aquela importante 
prova. De salientar o grande esforço de todos os atletas envolvidos du-
rante o circuito, sendo de referir que, o Paulo vieira, o Manuel luís e o 
Alberto Branco, foram de propósito à última prova (viseu), logo a seguir 
às férias, para garantirem o primeiro lugar do Circuito.

Colaboração do Coordenador da Secção
António Graça

PESCA 
A secção de pesca do CPA, além de ter participado, ao longo do ano, 
em vários concursos de âmbito local, regional e nacional, organizou, no 
passado dia 15 de abril de 2012, na Baía do seixal, no seixal, distrito de 
setúbal, o seu Concurso de Pesca, que conta já com a sua 17ª edição. 
Participaram cerca de 71 concorrentes, sendo 66 adultos e 5 jovens.
A cerimónia de entrega de prémios, além da representante da Junta de 
Freguesia da Cova da Piedade, srª Maria David – vogal do executivo, 
contou com a presença do Presidente da Direção, Carlos Cardoso, do 
coordenador da secção, António sobral e de outros elementos da secção.
Além dos 50 prémios individuais, foram entregues: por agrupamento - 3, 
por equipas - 5, maior exemplar, melhor senhora, maior agrupamento, uma 
lembrança para cada juvenil e ao clube mais distante.
Para assinalar o encerramento da época de 2012, no passado dia 25 de 
novembro de 2012, a secção levou a efeito um Concurso Convívio entre 
associados e alguns pescadores convidados de coletividades congéneres.

TRIATLO 
Durante o ano de 2012, 
pela 6ª participação con-
secutiva, o CPA foi repre-
sentado pela secção de 
triatlo/duatlo, em diversas 
provas, que contaram para 
o Campeonato Nacional de 
Clubes, nas mais diversas 
vertentes (duatlo, triatlo, 
aquatlo e duatlo btt).

Apesar de algumas dificuldades, principalmen-
te financeiras, mesmo assim o Clube conse-
guiu obter o 14º lugar, a nível do Campeonato 
Nacional de Clubes (em 56 equipas); e obteve 
13º lugar, no Campeonato PORTerra (onde se 
disputam as vertentes de triatlo e duatlo BTT), 
entre 32 equipas, e apenas tendo participado 
em 3 provas.
A nível individual foram conseguidos alguns 
pódios, pelo já habitual e veterano António 
Horta, que conseguiu obter, consecutivamen-
te, o 1º lugar nos Campeonatos Nacionais de 
Triatlo, Duatlo e Aquatlo, no escalão vetera-
nos 3 (45-50 anos). 

Colaboração dos atletas
Manuel Teixeira e Bruno Canhão.

ORIENTAÇãO

Triatlo do Ambiente (em Oeiras) - O atleta 
António Horta em mais um pódio (1º lugar em V3) 
conseguido ao longo da época de 2012.

Triatlo do Ambiente (Oeiras) 
2012 - Os nossos atletas 
(da esquerda para a 
direita): Nuno Raimundo; 
Hugo Matos e Felipe 
Vidal, num momento 
de descontração nos 
preparativos para a prova, 
no parque de transição.

F1  system Resolution
ASSISTÊNCIA TéCNICA - VENDA DE MATERIAL 

INFORMÁTICO E DE ESCRITóRIO

ORÇAMENTOS GRÁTIS
Deslocações grátis (concelho Almada e Seixal)

Contactos 916060308 - 916862588 ou f1sresolution@gmail.com
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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
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Não é obra do acaso estas palavras escritas 
que, nesta hora, pensei contar escrevendo no palco 
do nosso Boletim “O MARUJO”.

sou o Cabo CM 76271, serrano, um dos que, ao 
abrigo da lei 43/99, foi reintegrado na Armada.

Houve já muita tinta derramada, desenhando 
imensas folhas de papel, contando as realidades a que 
marinheiros e cabos, abrangidos pela referida lei, fo-
ram sujeitos. De entre essas realidades sujeitaram-se 
a ser ignorados por alguns legisladores. Havia quem 
desconhecesse que a Marinha tinha praças nos Q.P. 
– seria de supor que qualquer pessoa, minimamente 
informada na matéria, conhecesse a sua existência, 
até porque, os Praças da Armada dos Q.P., à data, re-
presentavam cerca de 75% dos efetivos. Daí a neces-
sidade de fazer constar no texto da lei que ela abrangia 
os Praças da Armada. Mais estranho será, quando na 
realidade foram os Praças da Armada, não aceitando 
nunca o saneamento político, que lutaram durante 25 
anos pela justiça possível.

Chegados a este ponto, sem dúvida, posso bem 
claro dizer: continuo pensando que a lei 43/99, não 
foi suficiente para repor a justiça justa, pelo menos, 
no que às Praças da Armada respeita. senão veja-
mos: eu podia, como a referida lei o permite, voltar ao 
ativo e frequentar o 1º curso de formação de sargen-
tos na minha especialidade, CM a ter início após a 
reintegração. Essa possibilidade foi-me vedada pela 
Comissão de Apreciação/C.E.M.A., sugerindo a C.A., 
em forma de obrigação (a minha, como a de outros 
também), passagem à reserva, simultaneamente 
com a constituição da carreira. Mesmo com prejuízo 
de ficar a dever as quotas à Caixa Geral Aposenta-
ções, como aconteceu, e que depois viemos a pagar 
durante alguns anos.

Penso, portanto, que, na verdade, eu e os outros 
saneados políticos, sofremos uma segunda prepotên-
cia: a primeira foi após o 25 de Novembro de 1975, 
a segunda com o aconselhamento da passagem à si-
tuação de reserva, não nos permitindo a possibilidade 
de frequentar o curso a que tínhamos direito, no meu 
caso, desde 1977. logo assim, a hipótese da recons-
tituição da carreira a que havia direito, segundo o es-
pírito da lei 43/99, aos militares participantes na tran-
sição da ditadura para a democracia iniciada no 25 
de Abril de 1974, fossem eles oficiais, sargentos ou 
praças, e que, por essa participação foram ultrapas-
sados pelos seus camaradas que nunca se interessa-
ram pelos acontecimentos do 25 de Abril de 1974, e 
muito menos pelas injustiças do 25 de Novembro de 
1975. (salvo honrosas exceções de dignos militares 
de Abril que conseguiram escapar à malha da rede 
estreita do arrasto político). 

Todavia, entre as três classes: oficiais, sargentos 
e praças dos Q.P., sem dúvida, os Praças da Armada 
foram os mais prejudicados, num tratamento pouco 
igual nas reconstituições das carreiras militares. 

No entanto, a lei 43/99 veio repor a honra e a 
dignidade de homens sérios, honestos e íntegros que 
sempre fomos e soubemos demonstrá-lo ao longo 
dos muitos anos das nossas vidas.

Existe um ditado na Marinha, difícil de esquecer 
e muito mais de compreender, que  ainda hoje exis-
tem por lá resquícios: “tens muita razão mas…” Já 
todos sabemos o resto. Assim fomos tratados durante 
duas dezenas e meia de anos, perante alguns dos 
nossos amigos e familiares, julgados até como indis-
ciplinados e, quiçá, malfeitores. Dado que tínhamos 
sido “corridos” da Marinha como elementos indesejá-
veis, ainda que, a própria Marinha nunca explicasse e 
até escondesse os motivos reais da passagem com-
pulsiva à situação de reserva. 

Foram precisos 25 anos para nos deixarem des-
cobrir que, afinal, éramos um bando de arruaceiros 
destabilizadores no seio da Marinha. Estes segredos 
estavam bem guardados nos arquivos mortos da Ar-
mada, na Cordoaria Nacional, assim como na 3ª Re-
partição.

A indisciplina apontada, afinal, fundamentava-se 
no facto de termos sido eleitos pelos nossos camara-
das de classe para Comissões de Bem Estar, devida-
mente criadas e autorizadas pela chefia hierárquica e 
comparticipadas por todas as classes. Dentro delas 
defendemos e reivindicámos melhores condições 
para a classe, dentro das unidades, mas também fora 
delas. De entre muitas, o direito de trajar civilmente, 
alimentação igual para todos, igualdade de direitos nos 
transportes, que os aumentos salariais não fossem por 
percentagem, mas por um quinhão igual para todos, 
exigimos coisas tão simples como o direito ao lençol 
na cama ou no prato de loiça para servir a refeição, 
também, com toda a convicção, o direito a constituir 
associação de classe. Dessas conquistas nasceu a 
Comissão Dinamizadora para o Associativismo dos 
Praças: 1º embrião associativo na secular histórica 
classe dos praças da Armada. Tudo serviu para que 
a hierarquia reinante na Armada, após o 25 de No-
vembro 75, afastasse estes homens que, para além 
de conscientes e honestos, eram bons profissionais, 
corretos e disciplinados, como se veio a provar no de-
correr dos 25 anos das nossas vidas civis na luta pela 
justiça, assim como pelo sustento e dignidade das nos-
sas famílias. Os nossos registos disciplinares militares 
são também a prova disso.

Agora resta-nos contar, para que conste, a his-
tória de muitos e de cada um de nós. Que sirva de 
exemplo aos mais novos. O caminho é longo, cama-
radas, e está armadilhado a cada passo, mas a luta 
dos Praças da Armada existirá sempre que a injustiça 
nos contemple.

Quanto à reconstituição das carreiras militares, 
fica a esperança que, um dia, a história tenha outra 
moral, moldada por quem mantém o poder a cada 
momento, nomeadamente, na nossa digna Armada.

MARINhEIROS 
NO 25 DE ABRIL 
DE 1974 Francisco A. B. Serrano

CABO CM / Janeiro de 2010 
sócio nº 3174

hOMENAGEM AO NOSSO 
SALGUEIRO MAIA

I
PARTISTE DE SANTARÉM

ADIVINHAVA-SE COISA BOA
COM OS SOLDADOS TAMBÉM

A CAMINHO DE LISBOA.
ELE TEVE AZAR

DITADOR DESUMANO
FOI O FIM DO SALAZAR

E DO MARCELO CAETANO.

II
MILITARES COM SEGURANÇA
O NOSSO GRANDE CAPITÃO

SATISFEITO COM A MUDANÇA
E FELIZ COM A REVOLUÇÃO.

O POVO AMIGO,
VALENTE E UNIDO,

FRENTE AO INIMIGO
 JAMAIS SERÁ VENCIDO.

III
PORTUGAL RENASCEU
O FASCISMO ACABOU
A DITADURA MORREU

A LIBERDADE COMEÇOU.
O COLORIR DOS CRAVOS

PELOS NOSSOS IDEAIS
GRITAMOS: BRAVOS, BRAVOS

FASCISMO NUNCA MAIS!

IV
A VIDA RECOMEÇOU

COM FORÇA E VONTADE
O NOSSO POVO GRITOU:
LIBERDADE, LIBERDADE.

MAIA, O NOSSO CAPITÃO,
A GENTE NÃO TE ESQUECE,
FOSTE O HERÓI DA NAÇÃO,
PORTUGAL TE AGRADECE.

V
MAIA, ÉS O ROSTO DA CIDADE

GANHASTE ESTA GUERRA;
ÉS A FLOR DA LIBERDADE

E O SÍMBOLO DESTA TERRA.
HOJE TENS UM MONUMENTO

HOMEM DE CORAGEM
E DE GRANDE TALENTO

MERECES A NOSSA HOMENAGEM.

LUÍS JOSé LINO TELES
MAIO de 2009

sócio nº 185
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Carlos Cardoso
sócio nº 1123 
(428783 CAB l MEF)

No âmbito dos 50 anos da existência do Centro de Educação Física 
da Armada (CEFA), além das atividades desportivas e de várias pales-
tras levadas a cabo desde o mês de março, as comemorações termi-
naram no passado dia 28 de junho de 2012, com a realização de uma 
grande noite de fados, entre as 22 h e a 01.00 hora, no bar de praças 
da Base Naval de lisboa.

O diretor do CEFA, comandante lopes Pires, começou por dar as 
boas vindas a todos, oficiais, sargentos, praças, civis, familiares, pes-
soal de apoio à organização e, principalmente, aos artistas convidados, 
que, desde a primeira hora, logo se disponibilizaram, alguns ex. mari-
nheiros e especializados em educação física, para estarem presentes 
no evento.

A abertura do espetáculo iniciou com a intervenção do grupo coral 
“Os diversos do Alentejo”, de Pinhal de Frades (seixal), que interpre-
taram algumas letras bem conhecidas da música popular portuguesa.

De seguida, a Dina (2ssAR HP), fisioterapeuta a prestar serviço 
no CEFA, interpretou uma música popular portuguesa através de um 
acordeão, mostrando os seus dotes de acordeonista. 

A 2ssAR HP aproveitou a oportunidade e o momento para se des-
pedir de todos com quem teve o privilégio de trabalhar e de tratar, em 
virtude de, muito em breve, terminar a carreira militar na Marinha, onde 
gostou muito de estar, salientando que foi bastante enriquecedor, para 
a sua vida e experiência profissional, o facto de ter prestado serviço no 
CEFA.

Tanto a intervenção do grupo coral como da Dina, antecederam de 
uma breve apresentação que foi proferida pelo sAJ HE Westermann.

Os fados propriamente ditos tiveram então início por volta das 22.45 
horas. O espetáculo foi apresentado pelo Rama (sCH l), na primeira 
parte, e, na parte final, pelo João Ramos (Ex. CAB FZ MEF), sendo que 
o elenco de fadistas foi composto por: João Roque, lara Cristal, Orlan-
do silva (Ex. marinheiro que esteve 26 anos na Marinha e embarcou 
no Pedro Nunes), Diogo Nunes (Fragateiro vadio), Rama, soraia (uma 
jovem criança), Miguel Pedro, Augusto Amaral, João Ramos, António 
Pelarigo e, por fim, José Cid.

Os fados terminaram por volta da 01 hora com estes dois últimos 
fadistas a interpretarem um fado em conjunto, de Amália Rodrigues, 
“POvO QUE lAvAs NO RIO”.

GRANDE NOITE DE FADOS
50º ANIVERSÁRIO DO CEFA

Os referidos fadistas foram acompanhados por Flávio Cardoso (Ex. 
sAR FZ MEF), à guitarra, e Flávio Cardoso (Júnior), à viola.

Durante a intervenção do João Ramos, este referiu que os últimos 
fados que se organizaram no CEFA (desde que se formou como moni-
tor de educação física esteve sempre a exercer funções no CEFA, até 
à altura em que passou à reserva), pretenderam prestar uma singela 
homenagem à Hermínia silva, que, já na altura, se encontrava bastante 
doente, com a doença de Alzheimer. O fado que interpretou foi “segura-
mente depois da Hermínia”.

Temos a referir que a sala do bar de Praças da BNl foi pequena 
para acolher todos aqueles que ocorreram ao local para aproveitar a 
oportunidade de ouvir alguns fados.

Consoante os artistas iam terminado as suas atuações, cerca de 
dois fados cada um, o diretor (CMG sEG lopes Pires), e o subdiretor do 
CEFA (CFR sEG Ferreira Tavares) iam agradecendo a disponibilidade 
por terem aceite o convite e entregavam, a cada um deles, uma lem-
brança (azulejo), evocando os 50 anos do CEFA, como agradecimento 
pelo facto de terem estado neste evento de grande importância para o 
CEFA.
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eMenTA:  Entradas, sopa  Gandaresa, leitão à Bairrada, sobremesa, vinhos branco tinto e espumante da adega coop 
de Cantanhede, agua, sumos  e café. PReçOS:  adulto 27,50€ / criança até aos 4 GRÁTIS  / dos 5 aos 12  13,75€
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Durante o primeiro semestre de 2013, vamos organizar 
os seguintes eventos:

07 de ABRil (dOMinGO)
1ª Prova do Campeonato Nacional de Pólvora Preta
Local: Carreira de Tiro da Marinha (vale de Zebro)

07 de ABRil (dOMinGO)
18º Concurso Nacional de Pesca Desportiva
Local: Baía do seixal

28 de ABRil (dOMinGO)
39º Aniversário do 25 de abril
Almoço Comemorativo do Dia 25 de abril
Local: sede social, às 13 horas

07 de MAiO (TeRçA-FeiRA)
Assembleia Geral Ordinária
É um dever e um direito do associado participar. 
Convocatória na página nº 7.
Local: sede social, às 20.30 horas

11 de MAiO (SáBAdO)
Lançamento inter clubes da Medalha Comemorativa 
do Dia da Marinha (20 de maio).
local: Clube do sargento da Armada, às 16 horas

11 ou 12 de MAiO (SáBAdO ou dOMinGO)
(Dia e hora a confirmar 15 dias antes do evento)
1º Aquatlo – Distância Sprint
local: Praia Pénu – s.João/Costa da Caparica

19 de MAiO (dOMinGO)
Prova de corrida tipo Trail “Trilhos D’Almada”
Local: Alfeite/Cova da Piedade-Almada, às 10.00 horas
Mais informações em: www.clubepracasarmada.pt

25 e 26 de MAiO (SáBAdO e dOMinGO)
1ª Prova de Tiro Arma Curta (defesa)
Local: CEFA – Alfeite/Almada

29 de MAiO (QUARTA-FeiRA)
Torneio de Futebol 7 Inter-Ramos
Organização: CPA e AP

15 de JUnhO (SáBAdO)
Torneio Relâmpago de Futsal
Organização: CPA e AP

27 e 28 de JUlhO (SáB. e dOMinGO)
VII Torneio de Tiro do CPA
Local: CEFA – Alfeite/Almada

25 de ABRil (QUinTA-FeiRA)
Participação no desfile de coletividades, composto por 
estandarte, atletas e sócios, às 09.00 horas, entre o 
jardim da Cova da Piedade e a Praça do Movimento das 
Forças Armadas, em Almada. 
Compareça e junte-se ao nosso Clube!
Organização: Junta de Freguesia da Cova da Piedade

20 de MAiO (SeGUndA-FeiRA)
Participação nas Comemorações do Dia da Marinha 
(20 de maio), de 18 a 26 de maio
Local: Cidade do Barreiro

01 de JUnhO (SáBAdO)
VIII Aniversário do MotoAPA
Local: CPA

22 de JUnhO (SáBAdO)
36º Encontro Nacional de Marinheiros e Ex. Marinheiros
Local: Cantanhede - Coimbra
Organização: Associação dos Filhos da Escola 
do Concelho de Cantanhede (AFECC)
Mais informações em: http://afecc-cantanhede.ning.com

AGENDA 2013

OUTROS EVENTOS A AGENDAR:

Dia 28 de abril de 2013 - Domingo  
Almoço comemorativo do dia 25 de Abril de 1974 
dedicado aos Militares e Mulheres de Abril.

PROGRAMA

11h00
»  Receção dos convidados e associados;
12h00
»  Entrega dos prémios «1º Marinheiro AP Domingos 

do Nascimento Raposo»;
13h00: 
» Almoço comemorativo;
» Intervenções;
   Local 
» sede social do ClUBE DE PRAÇAs DA ARMADA.

EMENTA

Aperitivos:
» Martini
» Moscatel
» Frutos secos
» Tostinhas, entre outros.
Bebidas: 
» Águas lisas
» Refrigerantes
» vinho branco e tinto 
» Cerveja

PREÇOS
» Adultos - 12 €
» Dos 7 aos 13 anos - 5 €
» Até aos 6 anos - Grátis  

Pode adquirir o bilhete até dia 25 de abril, 
diretamente na sede social do Clube.
Reservas de bilhetes e confirmações, até dia 25 de 
abril, por: E-mail: direccao@clubepracasarmada.pt
Telefone: 212766421 /  Fax: 212732792
Telemóveis: 918832746, 918832749 e 918832741.

39º Aniversário
do 25 de abril
39º Aniversário
do 25 de abril

Prato quente:
» Porco no espeto

Sobremesa: 
» Fruta da época
» Bolo Comemorativo
» Espumante
» Café

36º encOnTRO nAciOnAl de  
MARinheiROS e eX-MARinheiROS

Cantanhede, 22 de Junho

Contactos:  AFECC- Rua de Sto António, nº 46 *  3060-156-CANTANHEDE
nmccantanhede@gmail.com  - Carlos Freire – 962020449*** José Matias– 917667388

COMte Pessoa Brandão -912165697** Fernando Nobre- 935934573 ***Pedro Lindim – 916927953

das 10h00 às 21h30 no PAVILHãO OS MARIALVAS com a atuação da Banda da Armada


