
Acta no· 0312014 J~ r~
Aos vinte e quatro dias do mês de Março de dois mil e catorze reuniu, no primeiro piso do edifí- 1
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 a
seguintes presenças:-------------------------------------------------------------------------------------------
Presidente: Alm. Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca;---------------------
Vice-Presidente: Cte. Joaquim 8ertão Saltão;---------------------------------------------------
Tesoureiro: Eng.oJosué Sabino de Souza Jr.------------------------------------------------------
Vogal: Cte. Daniel Casimiro de Spínola Pitta; -------------------------------------------------------
VogaI: Eng.°Teófilo Pires Tenreiro; ---------------------------------------------------------------------------
Pelas dezanove horas e dez minutos, por haver quórum foi aberta a sessão com uma nota pré-
via do Presidente Alm. Alexandre da Fonseca evocando a memória do nosso muito estimado
Confrade Eng.o Fernando Ribeiro e Castro, falecido no passado dia vinte e sete do corrente
mês, figura notável que muito contribuiu para a dinamização da "Estratégia Nacional para o
Mar', fundador da "Associação Portuguesa das Famílias Numerosas" entre outras actividades
de cariz técnico e social. A CMP esteve presente nas exéquias do malogrado Confrade e tes-
temunhou pela imensa mole presente, que quiseram prestar-lhe a última homenagem, como
era querido e admirado.-----------------------------------------------------------------------
Os membros presentes da Direcção da CMP, solidarizam-se com o pesar da Família enlutada
aquém enviam as mais sentidas condolências.----------------------------------------------
A sessão continuou com a ordem de trabalhos agendada.---------------------------------------------
1.o-~it~clêl(:ftft~.--------------------------------------------------- _
Com a intervenção do confrade Cte. Miguel Vieira de Castro, foi conseguida uma proposta com
o n.o002212014,de 23/03/2014, para o design e programação de um site, para a CMP, pela
firma "José Laia- Multimédia" no montante de 772,00 € (setecentos e setenta e dois euros).
Tendo em conta que das várias propostas apresentadas ser esta a que oferece um valor mais
vantajoso, em relação às actuais propostas, foi deliberado por unanimidade dos membros pre-
sentes, da Direcção da CMP, adjudicar a proposta supramencionada.-------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca avocou a convocação de uma reunião, com o confra-
de Cte. Miguel Vieira de Castro e o designer do site, para resolução deste desiderato, da
Direcção da CMP, que embora pertinente e urgente tem sido protelada pelo adiamento e
incumprimento de um adjudicatário a quem se tinha atribuído a execução do projecto em análi-
se.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.o-Trêli~clêl(:ollfrêlriêl.----------------------------------------------------------------------------------------------
Sobre esta matéria foi analisada e debatida a proposta do traje da CMP, já aprovada na reu-
nião anterior da Direcção da CMP, tendo sido agora reiterada com o consenso mais alargado
dos membros da Direcção da CMP.----------------------------------------------------------------------
Foi ainda debatido a localização do emblema da CMP, a postar na gravata, já encomendada,
que fará parte do traje, a instituir, para ser usado pelos confrades, tendo sido deliberado, por
unanimidade dos membros pressentes da Direcção da CMP, que deve ficar cerca de ao mIm
abaixo do nó da gravata e a 360 mIm da ponta inferior da gravata.------------------------------------
3.o-~rotocolo com êlENIDH.-----------------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, após contacto com o Presidente do Conselho de
Gestão da ENIDH, ficou acordado a realização de uma reunião na ENIDH com uma Delegação
da Direcção da CMP, a realizar no dia 01/04/2014, com o fim de debater o modo de concretiza-
ção do clausulado do protocolo e a data da atribuição do prémio. O protocolo irá.ser assinado,
em princípio no dia 31/05/2014, em cerimónia durante o jantar de aniversário da CMP.----------
4.°-J0rl1êlclêlScio ftftêlr(Escolêl Nêlvêll).------------------------------------------------
Por proposta do Presidente Alm. Alexandre Fonseca foi aprovado, por unanimidade dos mem-
bros presentes da Direcção da CMP, atribuir um donativo de 500 € (quinhentos euros), poden-
do ser superior se a situação financeira da CMP comportar uma dádiva mais generosa.-----------
5.°-JêllltêlrclebêltecI~03 cI~Abril cI~2014.---------------------------------------------------------------------
O jantar-debate a realizar na Associação Naval de Lisboa, no próximo dia 03 de Abril, onde
será proferido o tema "Geopolítica do Atlântico Sul", pelo nosso confrade Prof. Doutor Armando
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6.°-Jantar de An iversário da CM P.----------------------------------------------------------------------------- ,
O jantar do 5.° aniversário da CMP a realizar no dia 31 de Maio, do ano em curso, terá lugar n
Messe do Farol da Guia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca apresentou a estratégia, que no seu entender, deve-
ria adoptar-se para este evento e que seria a seguinte:-------------------------------------------------
-Convidar as seguintes individualidades: ----------------------------------------------------------------------
Presidente de Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras;-------------------------------------
Ministra da Agricultura e do Mar, Dra. Assunção Cristas;--------------------------------------------------
Secretário de Estado do Mar, Prof. Doutor Manuel Pinto de Abreu;-------------------------------------
CEMA, Alm. Luís Maciei ra Fragoso; ----------------------------------------------------------------------------
Presidente do Conselho de Administração do For-Mar, Eng.o Eduardo Fonseca;--------------------
Presidente do Conselho de Gestão da ENIDH, Prof. Luís Filipe Baptista;-----------------------------
Presidente da RLNE, D. Juan Diaz Cano;--------------------------------------------------------------------
Secretário-geral da FIDALMAR, Cor. Jesus Peiro Artal.----------------------------------------------------
-Que durante o jantar fosse homenageado o 1.° confrade honorário da CMP, Alm. Rogério de
de Oliveira, a quem seria entregue um escudete com inscrição alusiva ao acto.----------------------
-Que a Comissão Organizadora do evento, em análise, fosse constituída pelos confrades:--------
Cte. Orlando Temes de Oliveira; -----------------------------------------------------------------------------------
Ten. Cor. Man uel Rocha Delgado; -------------------------------------------------------------------------------
Sr. Carlos Pitta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Que o jantar fosse animado por um momento musical.------------------------------------------------------
Os membros presentes da Direcção da CMP, aprovaram por unanimidade a proposta supra-
mencionada. ------------------------------------------------------------------------------------------
7.0-Deslocacão à Madeira. ----------------------------------------------------------------------------------
A deslocação da CMP à Madeira, dinamizada pelo confrade Cte. Henrique Portela Guedes, já
foi objecto de uma sondagem, efectuada por e-mail, em 15 de Março do corrente ano, para
avaliar a disponibilidade de participação dos confrades.----------------------------------------------------
Não obstante a deslocação estar prevista realizar-se entre 21 e 23 do próximo mês de Novem-
bro, mereceu a resposta imediata de 16 participantes o que leva a supor que mais próximo da
data prevista apareçam mais interessados. -------------------------------------------------------------
O Cte. Henrique Portela Guedes, por motivos de força maior, não pode estar presente nesta
reunião, para apresentar o plano de actividades durante a visita, mas que em súmula seriam:
-Visita ao Porto do Funchal e Caniçal e Museu de História Natural;---------------------------------------
-Conferência sobre segurança e pirataria no Mar;-------------------------------------------------------------
-Jantar com entronização de novos confrades;----------------------------------------------------
-Outras oportunidades que localmente fossem sugeridas e surgidas.----------------------------------
8.0-Admissão e Demissão de Confreiras e Confrades.-------------------------------------------------
O Tesoureiro Eng.o Josué Souza Júnior, propôs para novo confrade o Dr. Alípio Barroso Perei-
ra Dias, personalidade incontornável da sociedade portuguesa.------------------------------------------
Tendo em consideração que do seu vasto C.v. pode-se, resumidamente, salientar que foi
Secretário de Estado do Orçamento e das Finanças, em vários governos constitucionais, depu-
tado à Assembleia da República, Vice-Governador do Banco de Portugal, Presidente de Admi-
nistração de várias empresas e bancos, com especial incidência nesta área, professor universi-
tário, cumpriu o serviço militar na Marinha de Guerra Portuguesa, tendo sido agraciado com a
Grã Cruz da Medalha de Vasco da Gama, é bastante para ser admitido como confrade da CMP
e com o seu prestigio elevar a imagem da nossa comunidade.---------------------------------------------
Os membros presentes da Direcção da CMP, perante tais evidências, aprovaram por unanimi-
dade a sua adm issão na CMP.---------------------------------------------------------------------------------
As senhoras Dra. Alexandra von Bôhm Amoly e Dra. Fernanda Nunes Ferreira apesar de terem
sido admitidas como candidatas a confreiras, respectivamente em 05/01/2012 e 18/06/2012 e
debalde ter sido instadas a participarem nos encontros da CMP, com o fim, também, de serem
entronizadas, têm vindo a protelar a sua adesão com escusas que se subentendem não esta-
rem interessadas a assumir a sua filiação de jure et de facto na CMP.



Perante esta convicção a alternativa será a revogação das suas candidaturas a confreiras da
CMP, o que foi aprovado por unanimidade dos membros presentes da Direcção da CMP.-------
9.o-f»rc»)(irn()s ElVElllt()S.--------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca, sugeriu que o próximo encontro da CMP, se realize
em Sesimbra com uma visita às infraestruturas do seu Porto de Pesca.--------------------------------
A proposta foi acolhida por unanimidade dos membros presentes da Direcção da CMP.-----------

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, pelas vinte horas e quinze minutos e
lavrada a presente acta, feita em três folh ,que depois de lida e aprovada vai ser assinada
por todos os membros presentes da Direcç o a CMP. ------------------------------------------------


