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O PRIMEIRO
Em tempos, há uns anos atrás, 
algumas colectividades/asso-
ciações recreativas e culturais, 
divulgavam as suas actividades 
na própria sede social, passan-
do a palavra uns aos outros e/
ou afixado cartazes. Poucos 
eram aquelas que enviavam 
uma carta personalizada para 
casa dos associados a informar 
das actividades programadas a 
realizar. Assim, as novidades 
chegavam por carta, via cor-
reio, ou eram entregues pes-
soalmente por um mensageiro 
de porta em porta, mais preci-
samente em colectividades de 
bairro, onde as pessoas se co-
nhecem todas umas às outras.
Como o associado bem o sabe, 
o CPA tem divulgado as suas 
actividades da forma mais opor-
tuna e conforme a ocasião: por 
desdobráveis; por cartazes a 
afixar na sede social e a divul-
gar pela Unidades; na Revista 
da Armada; nas ordens do pes-
soal (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 informa-
ção e comunicação revolucio-
naram em muito pouco tempo 
o modo como as pessoas são 
informadas dos mais variados 
assuntos.
Assim, não é que não tivésse-
mos atentos, mas só agora nos 
foi possível criar o NESWLET-
TER do CPA, passando as no-
vidades a ser enviadas regular-
mente por e-mail.
Para se manter informado, o 
associado tem de manter o seu 
e-mail de contacto preferencial, 
actualizado e activo.
Não hesite em participar nas 
nossas actividades.

O Presidente da Direcção,
Carlos Cardoso

Foi com grande satisfação e agrado que o Clube de Praças da Armada esteve representado no desfile 
na manhã do 25 de Abril de 2011.
Todos os anos, o poder autárquico (Câmara Municipal de Almada e Juntas de Freguesia do Concelho 
de Almada) organiza o desfile das colectividades, 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 centro de Almada.
A concentração das colectividades pertencentes à freguesia da Cova da Piedade, ocorreu por volta das 
09 horas, junto ao jardim 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 representada pela maioria dos seus atletas.
Fazemos votos para que no próximo ano estejamos muitos mais em representação do Nosso/Vosso 
CPA.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
BAnDA DE RoCk – 07 DE MAIo DE 2011

Actuação de uma banda juvenil de Rock,  na sede social, no próximo dia 07 de Maio (Sábado).
Anexo um cartaz do evento.

LAnçAMEnTo DA MEDALhA CoMEMoRATIVA Do DIA DA MARInhA
No dia 10 de Maio (3ª feira), às 18 horas, na sala Pablo Neruda, no Fórum Romeu Correia, em Almada.

VAMoS SER CADA VEz MAIoRES!

DIA 25 DE ABRIL DE 2011
CPA em Almada

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

ANIMAÇÃO CULTURAL

KARAOKE
Todas as quartas-feiras

Desde o dia 23 de Março, às 4ª 
feiras, a partir das 20.30 horas, 
na sede social, o CPA tem vindo 
a proporcionar aos associados e 
familiares, uma noite de anima-
ção cultural.
Além da animação musical, pode 
apreciar e provar as nossas bi-
fanas, entremeadas e chouriço 
assado.

Apareça.
não hesite!


