
Aos dezassete dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze reuniu, no primeiro piso do edifí-
cio administrativo do Museu de Marinha à Praça do Império, Lisboa, a Direcção da CMP- Con-
fraria Marítima de Portugal, em reunião ordinária, convocada pelo seu Presidente, com as
seg uintes presenças: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Alm. Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca;----------------------------------
Vice-Presidente: Cte. Joaq uim Sertão Saltão; ------------------------------------------------------------
Vogal: Cte. Daniel Casimiro de Spínola Pitta; -----------------------------------------------------------
Voga I: Eng.°Teófilo Pires Tenrei ro; -------------------------------------------------------------------------------
Pelas dezanove horas e dez minutos, por haver quórum foi aberta a sessão com a ordem de
trabalhos agendada e que tiveram a seguinte sequência:---------------------------------------------------
1.0·Avaliação dos último evento.--------------------------------------------------------------------
Os membros presentes da Direcção da CMP, analisaram o 26.° Encontro da CMP, realizado
em Setúbal, no dia 01/02/2014 concluindo que: a organização, os locais visitados, a recepção
pela APSS e Presidente de Câmara Municipal de Setúbal e o convívio no "Hotel do Sado"
foram excepcionais, entre os melhores até agora realizados. O Presidente Alm. Alexandre da
Fonseca, já agradeceu, em nome da CMP, às entidades envolvidas e a excelente organização
e coordenação a cargo do nosso confrade Eng.o Carlos Seixas da Fonseca.-----------------------
2.° Relatório e Contas relativo a 20136 .---------------------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, comunicou que está a trabalhar no relatório em refe-
rência e que na próxima semana irá enviar o projecto para análise e aprovação dos membros
da Direcção da CMP, e concomitantemente solicitar à Presidente da Mesa da Assembleia-geral
da CMP que convoque uma Assembleia-geral Ordinária, para 13 de Março do corrente ano,
pelas 19:00 horas, a realizar no "Auditório do Museu de Marinha", com a ordem de trabalhos a
ind icar na convocatória. ----------------------------------------------------------------------------------
3.°. ~ite da Cftftf>.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Vogal Cte. Daniel de Spínola Pitta, nomeado pela Direcção da CMP para fazer os contactos
com um "designer" de sites para a elaboração do site da CMP informou que: após várias tenta-
tivas para obter a arte final gráfica e seu previsível importe, concluiu que face à tergiversação
do seu interlocutor este não estaria interessado em formatar o site pretendido para a CMP.
Tendo em conta esta gorada tentativa terá que se proceder a uma nova consulta, a outro pro-
jectista de sites.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
~.o·Traie de Confrade.-------------------------------------------------------------------------------------------
O Vice-Presidente, Cte. Joaquim Sertão Saltão, apresentou uma proposta para alterar o traje
de confrade da CMP, já consagrado no Regulamento Interno da CMP, de modo a torna-lo for-
malmente harmonioso e por conseguinte diferente dos tradicionais folclóricos trajes das Confra-
rias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O traje proposto consiste num blazer de trespasse azul ferrete, com botões amarelos, sendo
aposto no bolso de peito, lado esquerdo, o emblema bordado da CMP, a vestir com camisa
branca, gravata com riscas horizontais enviesadas e alternadas de cor branca e azul, com um
emblema estampado da CMP, abaixo do nó de gravata, e calça cinzenta. Fará ainda parte do
traje uma capa e um boné de modelo a estudar.-----------------------------------------------------
A sugestão mereceu a aprovação dos membros presentes da Direcção da CMP, mas o Presi-
dente Alm. Alexandre da Fonseca sugeriu que este assunto fosse discutido de novo quando os
membros da Direcção estivessem todos reunidos de modo a obter um consenso mais alargado.
5°· Jantar do 5.° Aniversário da Cftftf>.-----------------------------------------------------.,,----------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca deu conhecimento que já tinha reservado a "Messe
do Farol da Guia", para a realização do jantar de comemoração do 5.° Aniversário da CMP.
O evento será nos moldes dos anos anteriores, talvez com a actuação de um conjunto musical
dentro das possibilidades económicas da CMP. ---------------------------------------------------------
Sugeriu que se convidasse a Ministra da Agricultura e Pescas, Presidente de Câmara Municipal
de Cascais, Secretário de Estado do Mar, Chefe do Estado-Maior da Armada e Presidente e
Secretário-geral da Fidal mar. ---------------------------------------------------------------------------------------



6.0-~r~rni()f=()r-ftnêlr. -------------------------------------------------------------------------------------------------
o prémio f=or-Mar patrocinado pela CMP relativo ao concurso 2013/2014 com o fim de premiar
o melhor trabalho sobre o tema "Segurança na Actividade da Pesca" tal como no ano transacto
será escrutinado por um júri de avaliação constituído por três nomeados pela CMP, um dos
quais preside e por dois representantes do For-Mar.----------------------------------------------------------
O prémio será, este ano, no montante de 500€ (quinhentos euros) para o melhor trabalho,
podendo ser atribuídas menções honrosas aos trabalhos que o júri de avaliação entender
merecer essa distinção. -----------------------------------------------------------------------------------
Os representantes da CMP, nomeados por unanimidade dos membros presentes da Direcção
da CMP são: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Presidente Cte. Orlando Temes de Oliveira; -----------------------------------------------------------------
-Vogais Prof. Doutor Carlos de Sousa Reis e Cte. Francisco Coreia Marques.------------------------
7 .-~rc>t()c()l() c()rn êl Esc()lêl Náuticêl Infêlnte D()rn Henrique.------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre Fonseca comunicou que esteve reunido com o Presidente da
ENIDH e que em breve será marcada uma reunião para recomeçar a discutir o protocolo a fir-
mar entre a CMP e a ENIDH. --------------------------------------------------------------------------------
8.-~e<le <lêlC;ftn~.------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca comunicou que telefonou para o Adjunto do Presí-
dente de Câmara Municipal de Cascais, encarregado de diligenciar a atribuição de um imóvel
da Câmara Municipal de Cascais para a instalação da sede da CMP, para se inteirar do anda-
mento do processo, tendo obtido como resposta: não ter tido, ainda, oportunidade para resolver
o assu nto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.-~cti"i<lêl<les futurêls.---------------------------------------------------------------------------------------------
Foi sugerido pelo Presidente Alm. Alexandre da Fonseca que um dos próximos eventos fosse
uma visita ao Museu de Marinha guiada pelo Dr. Rui Ortigão Neves.---------------------------
Está em curso, por sugestão do nosso confrade Cte. Henrique Portela Guedes, uma possível
visita à Ilha da Madeira, em condições aliciantes em termos de custos para os participantes,
mas que irá depender do número de inscritos uma vez só ser realizável com mais de dez inte-
ressados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1o.-N()"êlS êl<lrnissões. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo confrade Cte. Joaquim Álvaro Monteiro Marques foi proposto para confrade efctivo o Eng.o

José Manuel Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, foi proposto para confrade efectivo o Dr. José
Ribeiro e Castro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo confrade Prof. Doutor Manuel Almeida Ribeiro foi proposto para confrade efectivo o Eng.o
Luís Martins Carnei ro.----------------------------------------------------------------------------------------------
Analisados os C.V. dos propostos para confrades efectivos foi aprovada as suas admissões,
por unanimidade dos membros presentes da Direcção da CMP, por se considerar que a sua
competência e actividade profissional passada e presente, pode contribuir para a concretização
dos objectivos da CMP. ------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar foi encerra a sessão, pelas vinte horas e quinze minutos e
lavrada a presente acta, feita em duas fo h s, que depois de lida e aprovada vai ser assinada
por todos os membros presentes da Dire çã da CMP. ------------------------------------------------


