~i

1';

P
,.

,'/

./

A

Aos doze dias do mês de Abril de dois mil e catorze reuniu, no primeiro piso do edifício admi
nistrativo do Museu de Marinha à Praça do Império, Lisboa, a Direcção da CMP- Confraria
Marítima de Portugal, em reunião ordinária, convocada pelo seu Presidente, com as seguintes
prese nça s:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente: Alm. Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca;--------------------------------Vice- Preside nte: Cte. Joaq uim Bertão Saltão; -----------------------------------------------------------------Tesoureiro: Eng.o Josué Sabino de Souza Jr.------------------------------------------------------------------Vogal: Cte. Daniel Casimiro de Spínola Pitta; ----------------------------------------------------------------Vog ai: Cte. Fernando Abel Costa; ------------------------------------------------------------------------------Vogal: Eng. ° Teófilo Pires Tenreiro; ------------------------------------------------------------------------------Pelas dezanove horas e quinze minutos, por haver quórum foi aberta a sessão com a ordem de
tra ba lhos agendada. -------------------------------------------------------------------------------------------------1.o-Aval iação do ú Itimo evento.----------------------------------------------------------------------------------O 27.° Encontro da CMP, realizado em 03/04/2014 na Associação Naval de Lisboa teve a participação de 51 pessoas entre confreiras, confrades e convidados, com uma palestra a cargo
do Confrade Prof. Doutor Armando Marques Guedes sobre o tema: " A Lusofonia e a Segurança do Atlântico Sul". O convívio, o jantar e o tema da palestra, mereceram os melhores encómios dos circunstantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------2. °-T raie das Confrei ras/Confrades. ------------------------------------------------------------------------Mais uma vez foi analisado e explicado a toda a Direcção como será o traje a usar pelas Confreiras e Confrades durante os encontros ou cerimónias em representação da CMP.---------------O confrade Alm. António Bossa Dionísio, esteve presente e emprestou a sua capa da "Confradia Europea de La Vela" para servir de modelo a uma eventual capa a usar, também, na CMP.
O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca deu conhecimento do andamento do processo de
desenvolvimento da gravata, já encomendada, a usar pelos confreiras e confrades e que irá
fazer parte do traje da CM P. ----------------------------------------------------------------------------------------3.°_ Evento de 31 de Maio de 2014. Comemoração do 5.° Aniversário da CMP.----------------O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca pôs à consideração dos membros da Direcção da
CMP a escolha dos vários menus para o jantar de comemoração do 5.° Aniversário da CMP,
tendo a maioria optado pelo mais consentâneo com a cerimónia.---------------------------------------O Presidente Alm. Alexandre da Fonseca nomeou os convidados, já contactados, para o evento su pracitado a saber: -----------------------------------------------------------------------------------------------Ministra da Agricultura e do Mar; ----------------------------------------------------------------------------------Secreta rio de Estado do Mar; ---------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara Municipal de Cascais; ---------------------------------------------------------Almirante CEMA;------------------------------------------------------------------------------------------------------Representante do For -Mar; -----------------------------------------------------------------------------------------Presidente da ENIDH; ------------------------------------------------------------------------------------------Vice-Presidente da ENIDH; -----------------------------------------------------------------------------------------AI m. Rogério de Oliveira. --------------------------------------------------------------------------------------------Os membros presentes da Direcção da CMP, ratificaram, por unanimidade, os convites susoditos, já aprovados na reunião da Direcção da CMP de 05/05/2014.--------------------------------------4.0-Deslocação à Ilha da Madeira.------------------------------------------------------------------------------A deslocação da CMP à ilha da Madeira, em Novembro do corrente ano, já abordada na última
reunião da Direcção da CMP, tem sido objecto de um elevado empenhamento <::loconfrade Cte.
Henrique Portela Guedes, que elaborou um programa bem concebido, tendo já contactado, na
Ilha da Madeira, os parceiros para o desenvolvimento e concretização dos objectivos pretendidos ela visita.------------------------------------------------------------------------------------------------------Na próxima reunião da Direcção da CMP, voltará a ser analisado este evento e decidido quando enviar uma circular às Confreiras e Confrades dando notícia da programação e dos procedimentos necessários às suas adesões. -------------------------------------------------------------------------!i.o-f>rÉtrni() f=()r-ftftêlr/c;ftftf>. -------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre este assunto a sua análise ficará para a próxima reunião da Direcção da CMP, por motivo do Presidente do Júri de atribuição do prémio, Cte. Orlando Temes de Oliveira, estar ausente do país e não poder informar sobre a decisão da Comissão de Avaliação.-------------------------6.0-~rotocolo
COf11 él E:~I[)ti.---------------------------------------------------------------------------------------O protocolo foi lido, analisado, ponderado e aprovado por unanimidade de todos os membros
presentes da Direcção da CMP. ----------------------------------------------------------------------------------A assinatura deste protocolo terá lugar durante a celebração do 5.0 aniversario da CMP.
7.0-~itE! clélc:nn~.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O site da CMP foi adjudicado à firma "Pedro Laia Multimédia" pelo montante de 772 € (setecentos e setenta e dois euros), nos moldes aprovados pela Comissão da CMP para este fim.--------8.o-~ OVélS élclf11
iSSÕE!s. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pelo confrade Cte. Júlio Carvalho Araújo foi proposto para confrade efectivo o Eng.o José
António <3il.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo confrade Eng.o Francisco Martins <3omes, foi proposto para confrade efectivo o Eng.o
Eugén io Ouarte <3omes.-------------------------------------------------------------------------------------------Apreciados os seus currículos, foram as suas admissões aprovadas por unanimidade dos
membros presentes da Direcção da CMP, por se considerar que as suas actividades profissionais pretéritas e actuais podem contribuir para a concretização dos objectivos da CMP.---------a sessão, pelas dezanove horas e cinquenta e cinco
Nada mais havendo a tratar foi encerra
m duas folhas, que depois de lida e aprovada vai ser
minutos e lavrada a presente acta, feit
da Direcção da CMP. ---------------------------------------assinada por todos os membros prese t
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