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ABRIL dE 1974

Todos os anos, o Clube de Praças da Armada organiza o almoço comemorativo do aniversário do dia 25 de Abril de 1974.
Este ano o almoço comemorativo do dia 25 de Abril realizou-se na
sede social, no passado dia 30 de Abril de 2011. Contou com a presença de cerca de 120 pessoas entre convidados, associados e familiares.
Se tudo correr como planeado e previsto, o almoço comemorativo do
dia 25 de Abril, passará todos os anos a realizar-se na sede social.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
DIA 07 dE MAIO (SÁBAdO)
Às 21 HORAs SEdE SOCIAL
Actuação da Banda Juvenil de
Rock “IGNORUS”
LANÇAMENTO
DA MEDALHA COMEMORATIVA DO DIA DA MARINHA
2011-05-04
DIA 10 dE MAIO dE 2011
Todos os anos, o Clube Militar Naval, Clube do Sargento da
Armada e Clube de
Praças da Armada
em conjunto, editam
uma medalha comemorativa do Dia da Marinha.
Neste sentido, a Direcção do CPA, que este ano
tem a responsabilidade de coordenar a cerimónia,
convida o associado e família para o lançamento da medalha comemorativa do Dia da Marinha
de 2011, a realizar no próximo dia 10 de Maio de
2011, às 18 horas, na Sala Pablo Neruda, no Fórum Romeu Correia, ema Almada.
APAREçA. NÃO HEsItE!
O grupo ignorus é formado por alunos da escola de música da junta de frer
guesia da charneca de Caparica e é um grupo bastante versá l com formar
ções tanto acús cas como eléctricas.
A escola de música Prof. Hélder Charneirae 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
DIA 11 dE MAIO (4ª FEIRA) Às 20.30 HORAs
No próximo dia 11 de Maio vamos proporcionar
mais uma noite de Karaoke.
Além da animação musical, pode apreciar e provar as nossas bifanas, entremeadas e chouriço
assado, entre outros petiscos. APAREçA.

ApresentaçÃo
da NeWsletter
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 do CPA, foi apresentado aos associados e familiares a nossa NEWSLETTER.
Além de divulgar algumas actividades mais recentes
que se realizaram, tem como principal objectivo, de
uma forma organizada e regular,
divulgar as actividades que se vão
organizar/realizar nos dias seguintes.
Por forma a receber esta informação, os associados têm de manter o
seu e-mail de contacto preferencial,
actualizado e activo.

16º Concurso
Nacional
de Pesca
Desportiva

No próximo dia 15 de Maio de 2011, o C.P.A., com o apoio da
Secção de Pesca, vai organizar, na Baía do Seixal, a partir das
08 horas, o seu 16º Concurso Nacional de Pesca Desportiva.
Se pretende iniciar-se na modalidade, além de ver como se orJDQL]DXPFRQFXUVRGH3HVFD¿FDDVDEHURTXHpSUHFLVRSDU
ser pescador.
Apareça.

Mais informações em: www.clubepracasarmada.pt

Vamos ser cada vez maiores!

