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No seguimento da divulgação que temos vindo a 
efectuar, no passado dia 12 de Junho, realizou-se na 
sede social o arraial de Santo António.
O arraial foi abrilhantado com música portuguesa a 
condizer com a efeméride, pelo guitarrista vocalista, 
Luís Cebola.
Foi uma noite bastante agradável dado a presença 
de associados, familiares e comunidade local em 
número considerável, em que todos participaram 
com alegria no baile de Santo António.
Não perca os próximos arraiais: São João e São 
Pedro.

APAREÇA.

Santos Populares animam sede social

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
SANTOS 
POPULARES
SÃO JOÃO
- Dia 23 de Junho, 
com o Duo Musical, 
PJ.
SÃO PEDRO
- Dia 28 de Junho, 
com o Duo Musical, 
SONS DE LÁ. 
Os arraiais 
realizam-se na 
sede social, às 21 
horas.
Além da animação 
musical, pode 
apreciar e provar 
as nossas bifanas, 
entremeadas 
e chouriço 
assado, entre 
outros petiscos 
(consoante preço 
estipulado).
APAREÇA.

ANIMAÇÃO
RECREATIVA 
KARAOKE
DIAS 06 E 13 DE JULHO
(4ª FEIRA),
ÀS 20.30 HORAS
Nos próximos dias 6 e 13 de 
Julho, 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.



Mais informações em: www.clubepracasarmada.pt

Vamos ser cada vez maiores!

ACTIVIDADE DESPORTIVA

BTT Os atletas (não 
federados) da secção 
de BTT do Clube, 
têm participado em 
algumas maratonas de 
BTT da região da área 

metropolitana de Lisboa, distrito de Santarém 
e Setúbal. Os resultados alcançados pelos 
atletas e equipa têm prestigiado o nosso clube, o 
concelho de Almada e por sua vez a Marinha.

Além dos bons resultados que os 
elementos da equipa têm alcançado, 
é de salientar que o atleta Fernando 
Carriço, das 11 provas em que já 
participou este ano, em 4 provas ficou 
entre o 2º e 6º lugar e conquistou 7 
(sete) 1º lugares.
Felicitamos todos os atletas pelos 
resultados alcançados e continuação 
de boas prestações.

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 entendemos serem mais oportunos de momento.
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Protocolos20

Protocolo exclusivo com  a Budget - Castanheira
Precisa de alugar uma viatura?

Consulte a tabela especial para sócios no nosso site:
www.clubepracasarmada.pt

Para mais informações não hesite em contar atra vés 
do e-mail: direccao@clubepracasarmada.pt ou pelo

tel: 212766421.

Acordos que beneficiam os Sócios
O Clube de Praças da Armada, até há bem pouco tempo, efectuava acordos com várias enti-

dades, que, por diversos motivos, não eram rentabilizados. 
De modo a alterar esta situação, pretendemos que os Protocolos/Acordos que se venham a

efectuar sejam con solidados, como já aconteceu no mandato anterior, por forma a beneficiar
principalmente os associados e familiares.

Para conhecimentos dos associados, anunciam-se os Protocolos em vigor e recentemente
estabelecidos.

Rua Bernardo Francisco da Costa, 73
2800-033 Almada

Telef./Fax: 21 274 95 83

Email: geral@opticapedro.com

www.opticapedro.com

15% desconto para Sócios e familiares,
em todo o tipo de óculos

A TUA LOJA DE BICICLETAS

VEM ALIVIAR 
O STRESSE 

JUNTA-TE A NÓS

VEM ALIVIAR 
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JUNTA-TE A NÓS
12% desconto para sócios

VENDA, OFICINA 
E REPARAÇÃO DE BICICLETAS
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Escritórios de Advogados Cruz de Pau - Seixal
O protocolo estabelecido entre ambas as partes, destina-
se a assuntos de âmbito civil, dos associados e familiares.
25 euros pela 1ª consulta é o valor a suportar pelo sócio.

Para mais informações, contacte a Direcção do Clube.
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Condições Excepcionais
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Classe
TIRO DESPORTIVO • C/D • B/B1 • Detenção em Domicílio 

SUPER OFERTA

Não se esqueça que sobre 
os valores terá o seu desconto 

do protocolo.


