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Vamos ser cada vez maiores!

A cerimónia de lançamento da medalha comemorativa 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, procederam ao seu 
lançamento.
Este ano, num sistema de rotatividade, coube ao C.P.A. organizar a cerimónia de lançamen-
to da medalha.
Todos os interessados em adquirir esta e outras medalhas das edições anteriores, podem 
fazê-lo directamente na sede social do Clube de Praças da Armada.

LANÇAMENTO DA
MEDALHA COMEMORATIVA  
DO DIA DA MARINHA 2011

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

INFORMAÇÃO: PORTÃO DA ROMEIRA – NOVO HORÁRIO
A partir do dia 23 de Maio de 2011, o horário do Portão da Romeira para acesso de viaturas e peões, passa a ser o seguinte:

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

ANIMAÇÃO RECREATIVA

KARAOKE
DIA 25 DE MAIO (4ª FEIRA), ÀS 20.30 HORAS
No próximo dia 25 de Maio, vamos proporcionar uma noite 
de Karaoke para os associados e familiares.
Além da animação musical, pode apreciar e provar as 
nossas bifanas, entremeadas e chouriço assado, entre 
outros petiscos (consoante preço estipulado).
APAREÇA.

GRANDE NOITE DE FADOS
DIA 28 DE MAIO (SÁBADO), ÀS 21 HORAS
No seguimento das actividades de animação cultural que 
temos vindo a proporcionar, no dia 28 de Maio (Sábado), 
vamos organizar na sede social uma grande noite de 
fados, conforme elenco mencionado no cartaz alusivo ao 
evento.
Assim, todos os associados e familiares interessados, 
devem efectuar reserva de mesa, pois o seu número é 
limitado, conforme se indica:

- Cada pessoa 5 euros com direito a um caldo verde;
- Cada mesa de 4 pessoas tem direito a um chouriço assado e um jarro de vinho.

Além dos petiscos mencionados, os associados e familiares podem saborear as 
bifanas, entremeadas e sardinha assada (consoante preço estipulado).
Não hesite. Reserve já mesa.

SANTOS POPULARES
Este ano vamos organizar, na sede social, as festividades aos 
três santos populares, com animação musical e baile.
Assim, marque já na sua agenda as respectivas datas dos 
eventos:
SANTO ANTÓNIO - Dia 12 de Junho, com o guitarrista 
vocalista, Luís Cebola.
SÃO JOÃO - Dia 23 de Junho, com o Duo Musical, PJ.
SÃO PEDRO - Dia 28 de Junho, com o Duo Musical, SONS DE LÁ. 

TEATRO DE REVISTA
DIA 17 DE JUNHO ÀS 21.30 HORAS
Todos os associados e familiares interessados em assistir 
à peça de teatro amador de revista “Bué da Tesos”, na 
Academia de Santo Amaro, em Alcântara, Lisboa, devem 
reservar a sua inscrição na sede social do C.P.A. ou por 
e-mail.


