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A.0s s~is dias do mês de Ja.neiro de dois mil e ~~torz~ reuniu, ~o pri~eiro piso do edifício admi-
~Istratlvo do Museu de Marinha, Praça do Imperlo, Lisboa, a Dlrecçao da CMP- Confraria Marí-
tima d~ Portugal, em reunião ordinária, convocada pelo seu Presidente, com as seguintes pre-
senças. --------------------------------- _

Presidente: Alm. Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca;-----------------------------------
Vice-Presidente: Comdt. Joaq uim Bertão Saltão; -------------------- _
Tesoureiro, Eng. o Josué Sabino de Souza Júnior; --- _
Vogal Comdt. Fernando Abel Costa; -------------------------- _
Vogal: Comdt. Daniel Casimiro de Spínola Pitta; -------------------- _
Vogal: Eng. o Teófilo Pires Tenreiro; ------------ _
Vog ai Dr. Pedro Valle Teixeira. ---------------------------------- _

Pelas dezanove horas e cinco minutos, por haver quórum foi aberta a sessão com a ordem de
trabalhos agendada e que tiveram a seguinte sequência:-------------------------------------------
1. o_A va Iiacão dos últimos eventos. ------------------------------ _
Os membros presentes da Direcção da CMP, analisaram o 24.0 Encontro da CMP, realizado no
restaurante da Associação Naval de Lisboa, no dia 23/11/2013 e o 25.0 Encontro da CMP reali-
zado a bordo do N/M "Funchal", no dia 11/12/2013, concluindo que, mais uma vez, foi um êxito,
não só pelas apreciações pessoais dos membros da Direcção da CMP, mas também, pelo
regozijo espelhado pelos Confrades presentes e seus convidados que enalteceram as iniciati-
vas)bem sucedidas, levadas a cabo. A intervenção do Confrade Prof. Eng.o Jorge Antunes
sobre o tema "Cenários Marítimos para 2030", foi muito apreciada e foi pena que a sessão não
se tenha prolongado por mais tempo para se poder discutir os pontos de vista dos presentes,
no evento, que certamente iria enriquecer a palestra.------------------------------------------------
O ponto alto do 25. o Encontro da CMP foi a narrativa, muito conseguida, pelo nosso Confrade
Sr. Luís Miguel Correia, da génese e do percurso dos 52 anos de existência do N/M "Funchal",
tendo este acto a particular situação de estar presente o projectista deste navio o nosso Con-
frade Sr. Alm. Rogério de Oliveira, distinto Engenheiro Construtor Naval, que foi muito saudado
pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi ainda considerado, pelos membros presentes da Direcção da CMP, que o restaurante da
"Associação Naval de Lisboa" reúne condições para a realização de futuros eventos da CMP.
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, comunicou que já tinha agradecido, em nome da
CMP, à Administração da "Portuscale Cruises", proprietária do N/M "Funchal", o amável convite
e a recepção oferecida a bordo daquele navio, aos Confrades da CMP.--------------------------------
2.0 Planeamento da vista ao Porto de Setúbal.-----------------------------------------------------------
A visita ao Porto de Setúbal planeada para o dia 01 de Fevereiro de 2014 e que será o 26.0
Encontro da CMP, terá como coordenador do evento, in loco, em representação da CMP, o
nosso Confrade Eng.o Carlos Seixas da Fonseca, Administrador no Conselho de Administração
do Porto de Setúbal, que, com o seu dinamismo, está muito empenhado na realização desta
visita, tendo comunicado que a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal acolheu com agra-
do a nossa iniciativa e que terá todo o gosto de receber a CMP na "Casa da Baía", o salão de
visitas da Cidade de Setúbal. ---------------------------------------------------------------------------------
O evento terá a seguinte programação:----------------------------------------------------------------------
-Ás 09:45 horas, concentração junto ao Edifício Sede da APSS-Administração do Porto de
Setúbal e Sesimbra, S.A., sito na Praça da República em Setúbal, onde os participantes pode-
rão estacionar as suas viaturas, no parque da APSS;---------------------------------------------------------
-Recepção pelo Conselho de Administração da APSS, seguida de uma alocução explicativa da
génese, presente e futuro do Porto de Setúbal e a sua importância no contexto do sistema por-
tuário nacional como interface na ligação internacional e logística da "Região de Lisboa e Vale
do Tejo" e da zona central de Portugal;---------------------------------------------------------------------------
-Pausa para café; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Visita guiada em autocarro ao Porto de Setúbal;-------------------------------------------------------------



-Recepção de boas-vindas na "Casa da Baía", pela Exma. Senhora Ora. Maria das Dores Mei-
ra, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal; -------- _
-Almoço e entronização de novas confreiras e confrades no "Hotel Sado", sito na Rua Irene
Lisboa, n.o 1/3, Setúba I.----------- _

O transporte da APSS para o hotel é a cargo dos participantes.------------------------------------ _
O "Hotel do Sado" disponibiliza preços especiais para os membros da CMP e seus acompa-
nhantes que queiram pernoitar em Setúbal. ------------------..:----- _
O almoço terá um custo de 25,00€ por pessoa. --------------- _
Na oportunidade será enviada a convocatória para este evento.---------------------------------------
3.0-Planeamento de actividades a curto e médio prazo.----------------------------------------------- _
Além da já referida visita a Porto de Setúbal, em meados de Março ou princípio de Abril, do
corrente ano, terá lugar um jantar-debate sobre o tema: "Geopolítica do Atlântico Sul" cujo ora-
dor será o nosso Confrade Prof. Doutor Armando Marques Guedes. O evento realizar-se-á no
restaurante da "Associação Naval de Lisboa". -------------------------------- _
Em Maio, do corrente ano, será a celebração do 5.0 aniversário da CMP, a realizar no dia
31/05/2014, Sábado. -------------------------------------------- _
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, irá contactar a Presidente da Mesa da Assembleia
Geral da CMP, Ora. Margarida Blasco, para formalizarem convites às personalidades que irão
estar presentes. -------------------------------------------------------- _
Ainda no âmbito das actividades da CMP, o Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, sugeriu a
hipótese de uma visita a uma Doca Pesca, eventualmente em Peniche, durante o mês de Julho
do ano em curso e uma visita aos estaleiros de construção naval de embarcações típicas do
Tejo, na margem Sul do Rio Tejo em data a determinar.----------------------------------------------------
4.0-~ite da <:ftftP.----------------------------------------------------- _

A elaboração do Site da CMP, tem sido um problema difícil de resolver para a Direcção da
CMP. Na reunião da Direcção da CMP, de 18/02/2013, foram analisadas as propostas para a
elaboração do site, supracitado, tendo o Vice-presidente Comdt. Joaquim Bertão Saltão apre-
sentado uma proposta de preço significativo baixo, que não foi adjudicada por via da interven-
ção do Vogal Comdt. Fernando Abel Costa ter alegado que conseguia uma proposta de custo
inferior entre os10 e 15 % ao valor da de menor preço apresentada, no montante de 350 € (tre-
zentos e cinquenta euros) com alojamento não incluído, acrescido de 100€ ( cem euros) por
mês para manutenção do site e a tradução dos artigos para inglês ou em alternativa a este
valor e serviço a formação e a passagem do Back Office para o "Webmaster" indicado pela
CMP a custo zero. --------------------------------------------------------------------------------------------
Após várias intervenções e considerações sobre esta matéria foi nomeada a "Comissão de
Análise de Propostas" que deliberou arrematar a proposta de menor valor apresentada pelo Sr.
Raúl Leal, indicado pelo Vogal Comdt. Fernando Abel Costa, no montante de 300 € trezentos
euros), incluindo a criação, design, instalação, alojamento do site em ISP na Internet, compra e
manutenção do domínio por um ano, acrescido de 150 € (cento e cinquenta euros) anuais para
manutenção do mesmo ou em alternativa excluindo este valor e o serviço, dar formação a um
Webm aster, ind icado pela CMP. ---------------------------------------------------------------------------------
Sem concretização, nem resposta do Sr. Raúl Leal, os membros presentes da Direcção da
CMP, por unanimidade, deliberaram nomear o Vogal Comdt. Daniel Spínola Pitta, que aceitou,
para diligenciar junto do designer do site da "API BARRA" , com o fim de apresentar uma pro-
posta de elaboração de um site que se adequasse à CMP nos moldes em que foi construído o
da "APIBARRA". --------------------------------------------------------------------------------------------------
5.0-Protocolo com a ENIOH,Protocolo com o For-ftftar.-------------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, comunicou que as conversações com a Presidência
do Conselho de Gestão da ENIDH, irá ser retomada com vista à elaboração do protocolo ante-
riormente iniciado mas nunca concluído, por via da mudança do Conselho de Gestão daquela
Elsc()la.----------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
Comunicou ainda que o Protocolo estabelecido o ano transacto com a For-Mar, sofreu uma
alteração relativamente ao prémio que passa a ser de 500€ (Quinhentos euros).
O concurso para atribuição do prémio já está a decorrer.---------------------------------------------------
6.0_"Jornadas do ftftar" - Escola Nava I. -------------------------------------------------------------------------



Quanto a este assunto o Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, sugeriu que esta decisão fos-
se protelada para Março, do ano corrente, para melhor ponderação e atribuição de apoio con-
sentâneo às finanças da CMP. ------------------ _
7.o-Relatório e Contas de 2013; marcação da Asssembleia-geral. _
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, comunicou que já está a elaborar o Relatório de
2013, para ser apreciado na próxima reunião da Direcção da CMP, ficando ao encargo do
Tesoureiro Engo. Josué Souza Júnior a apresentação das Contas relativas ao ano de 2013. _
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca irá marcar uma reunião com a Dra. Margarida Blasc
Presidente da Mesa da Assembleia-geral, para combinarem a data da Assembleia-geral da
CMP, de modo que a data recaia na 2.a ou 3.a semana de Março p.f.------------------------------------
B.o-Atribuição de um "Diploma de Mérito" ao Sr. Dr. Rui Alegre.-------------------------------------
Durante a vista ao N/M "Funchal" foi atribuído um diploma de mérito ao Sr. Dr. Rui Alegre pela
CMP, como tributo à sua denodada iniciativa promovendo o relançamento da moribunda Mari-
nha de Comércio Portuguesa ao fundar a "Portuscale Cruises", reconstruindo e adaptando
navios de passageiros clássicos, em número de quatro, com tripulações maioritariamente Por-
tuguesa. Esta homenagem e atribuição do "Diploma de Mérito da CMP" é aqui e agora confir-
mada, a posteriori, por unanimidade dos membros presentes da Direcção da CMP.----------------
9.o-Nomeação de um sócio honorário. ------------------------------ _
O Confrade Sr. Luís Miguel Correia sugeriu à Direcçção da CMP que propusesse a nomeação
do Sr. CAlm. Rogério de Oliveira como sócio honorário da CMP, à deliberação da próxima
Assembleia-geral, tendo em conta os serviços prestados durante a sua actividade profissional
no âmbito dos projectos de construção naval de navios de guerra e mercantes, na década de
1960, considerados avançados para a época, adotados por várias Marinhas de Guerra estran-
geiras e alguns ainda a navegar. ----------------------------------------------- _
Os membros presentes da Direçção da CMP aprovaram por unanimidade a sugestão e vão
propor a sua nomeação na próxima Assembleia-geral da CMP.--------------------------------------
1O.o-Novas adm issões. -------------;------------------------------------------------------- _
Pelo Vice-presidente Comdt. Joaquim B. Saltão, Vogal Comdt. Daniel Spínola Pitta e Comdt.
Henrique Portela Guedes foi proposto o Sr. Rui Sousa Cruz.-----------------------------------------------
Pelo Presidente Alm. Alexandre da Fonseca foram propostos: o Sr. Manuel Ferreira, Comdt.
Júlio Carvalho Araújo e Sr. Carlos Umbelino. ----------------------------------------------------
Pelo Eng.o Carlos Seixas da Fonseca foram propostos: Eng.o João Braga da Cruz, Dr. Luís
Marques, Dra. Isabel Maria Ferreira Mora, Dr. Nuno Sanches Osório, Eng.o Frederico Spranger,
Dr. Jorge Montalvão Figueiredo, Comdt. Manuel de Oliveira Pedreiro, Dr. José Silva e Sousa e
Dra. Ana Maria Vale Gonilho. ----------------------------------------------------------------------------------------
Pelo Eng.o Fernando Ribeiro e Castro foram propostos: Comdt.. João Fonseca Ribeiro, Dr.
José Apolinário e Eng.o José Águeda Costa.--------------------------------------------------------------------
Tendo em conta que as suas formações académicas e as suas ligações às actividades do Mar
estão em conformidade com o regimento da CMP, foram aprovados por unanimidade de todos
os membros presentes da Direcção da CMP.-----------------------------------------------------------------
O Tesoureiro Josúe Souza Júnior propôs, que doravante se introduzisse na cerimónia de
entronização, para a tornar mais expedita, a seguinte metodologia: que a apresentação dos
confrades fosse feita pelo Presidente e o proponente do confrade agraciasse o proposto com a
"Insígnia de Confrade"; que participassem na cerimónia dois ou três elementos da Direcção
para entregar a "Insígnia de Confrade" ao proponente que agraciará o proposto, o diploma e o
"pin" da CMP serão atribuídos pelos membros da Direcção presentes na cerimónia; que os dis-
cursos de circunstância quer do proponente quer do proposto confrade deverão ser breves
para não alongar a cerimónia de entronização.------------------------------------------------------------
A proposta foi aprovada por unanimidade dos membros presentes da Direcção da CMP.-------

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a s ssão, pelas vinte horas e quinze minutos e
lavrada a presente acta, feita em quatro folhas, ' e depois de lida e aprovada vai ser assinada
por todos os membros presentes da Direcção d MP. --------------------------------------------



o Tesoureiro:

O Vogal:

O Vogal:


