
Comemoração dos 75 anos do Arsenal do Alfeite 
Comemorou-se no dia 3 de Maio de 2014 o 75º Aniversário do Arsenal do Alfeite, na Sede da 

Casa do Pessoal do Arsenal do Alfeite (CPAA), no Laranjeiro. A cerimónia iniciou-se pelas 

15:00 horas, tendo estado presentes várias entidades representantes de várias instituições. Para 

além da AOFA, representada pelo seu Secretário, o Cte. Paulo Martins, estiveram presentes 

muitas outras entidades representadas, dentre as quais se destacam: 

 Presidente da Câmara Municipal de Almada – Sr. Joaquim Judas; 

 Presidente da Assembleia Municipal de Almada – Sr. José Maia; 

 Presidente união freguesias Almada, Cacilhas, Pragal, C. da Piedade – Sr. Ricardo Louçã; 

 Presidente da união de freguesias do Laranjeiro e Feijó – Sr. Luís Palma; 

 Presidente do Conselho de Administração do Arsenal, S.A. – Sr. Jorge Camões; 

 CALM Administrador do Arsenal do Alfeite – Sr. Francisco Salgado; 
 A Sra. Presidente da CPAA e o Sr. Presidente da Mesa da AG da CPAA coordenaram o 

evento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel, pela ordem da foto: Ricardo Louçã; Luís Palma; José Maia; Joaquim Judas; Presidente da Mesa da AG da CPAA; Jorge Camões; 

Presidente da CPAA.                                           

 

 

 

 
                           R. Louçã                     Luís Palma                                José Maia                            Joaquim Judas                             
Deu início à sessão o Presidente da Mesa da AG da CPAA, tendo proferido uma breve alocução. 

Seguiu-se-lhe em alocução a Presidente da CPAA. De seguida, foram apresentados uma série de 

vídeos históricos sobre o Arsenal, de enorme valor. Depois, constituiu-se o painel, acima na foto, 

tendo-se dado início a intervenções dos convidados presentes, sendo o representante da AOFA o 

primeiro a ser convidado a intervir.  Porque inesperado, o Cte. Paulo Martins improvisou, relatando a 

história da luta dos abelharucos recém-nascidos para se alimentarem, tendo feito um paralelismo 

com a luta dos arsenalistas sobre os seus direitos. Seguiu-se a intervenção do Presidente da AP, Luís 

Reis, assim como mais meia dúzia de intervenções, onde terminou o Presidente da CMA, Joaquim 



Judas, apelando a uma maior participação cívica, nomeadamente nas eleições, que permita novo 

alento aos portugueses, com políticas mais justas e solidárias. 

Seguiu-se uma série de apresentações (nove) do Coro Polifónico do Clube do Sargento da Armada 

que culminaram com a “Marcha da Marinha”. 

As comemorações terminaram com um “Porto de Honra”. 

Foi entregue ao Cte. Paulo Martins um exemplar do n.º 10 da Revista da CPAA – “Hélice”. 

 


