Caros Instrutores,
Caros Praticantes,
Numa conjuntura em que as dificuldades vão tomando conta das nossas vidas demos
início a uma nova época de actividades da nossa Associação.
A nossa Associação não está afastada desta realidade, exigindo que todos, Instrutores e
Praticantes, tenham uma atitude solidária, participem e colaborem empenhadamente, de
forma a cumprir os objectivos, melhorando a qualidade do nosso Aikido, reforçando a
estrutura organizativa da ACPA.

No passado dia 4 de Setembro, a Direcção efectuou a sua primeira reunião da época,
tendo tomado as seguintes deliberações:
1. Manter o custo das inscrições dos Praticantes em 30,00€/Anuais (seguro desportivo,
quotização Associativa e quotização Federativa)
2. Manter o custo das inscrições dos Clubes em 35,00€/Anuais (quotização Associativa)
3. As renovações das inscrições dos Praticantes já Associados devem ser efectuadas até
31 de Outubro
4. Efectuar uma reunião em 25 de Setembro, com todos os Instrutores e Monitores em
funções, na Cercioeiras em Barcarena, para esclarecimento de alguns dos
procedimentos administrativos a respeitar por todos, incluindo a sua tendencial
informatização, integrada no site da ACPA. Sobre esta reunião, decidiu-se que os
custos imputáveis aos transportes dos presentes de fora de Lisboa que forem
apresentados serão reembolsados. O almoço de todos os participantes fica igualmente
ao encargo da Associação.
5. Recondução do Prof. Agostinho Vaz no cargo de Director Técnico da ACPA para a
época de 2011-2012, devendo este escolher os membros da Comissão Técnica e
propô-los à aprovação da Direcção.
6. A Comissão Técnica, dentro da disponibilidade dos seus membros, deverá prestar um
apoio e acompanhamento mais efectivo a todos os Dojos e Instrutores. As despesas de
deslocação e alimentação relacionadas com o desenvolvimento desta actividade serão
suportadas pela Associação.
7. Dinamizar o “site” e a página do “Facebook” da ACPA, nomeando os seus
responsáveis, que reportarão directamente à Direcção.
8. Aprovação de uma primeira versão do Calendário Técnico para a presente época, sob
proposta dos Membros do Conselho Técnico presentes, a saber:
2011.09.25: “Reunião de âmbito administrativo” com os responsáveis pelos dojos
(Instrutores e Monitores), na Cercioeiras em Barcarena.
2011.10.16: “Encontro Técnico”, a efectuar na UDV ou RSC.
2011.11.05: “Acção de Reciclagem de Formação para Agentes de Ensino”, da
responsabilidade funcional da FPA, mas com a responsabilidade operacional da
ACPA. Esta acção destina-se a Todos os Instrutores federados, no âmbito das
acções de Reciclagem obrigatórias.
2011.11.20: “Encontro Técnico” comemorativo do 6º aniversário da ACPA, a
efectuar no INATEL ou num dojo da Margem Sul.
2011.12.01: “Dia Nacional do Aikido”, da responsabilidade da FPA.
2011.12.18: “Estágio Nacional do Natal”, integrando exames de Dan, a efectuar no
CNG e incluindo o tradicional almoço de convívio.
2012.01.15: “Kagami Biraki” de 2012.
2012.02.11/12: “Estágio Internacional de Inverno”, pelo Antoine Vermeulen Sensei.
2012.03.18: “Encontro Técnico”, a definir.

2012.04.14: “Estágio Nacional da Páscoa”, a definir.
2012.05.19: “3º Encontro Nacional de Jovens”, de responsabilidade da FPA.
2012.06.16: “Estágio Buki Waza”, a definir.
2012.07.26 a 29: “Estágio Internacional de Verão”, integrando exames de Dan, pelo
Antoine Vermeulen Sensei.
As datas e locais têm carácter provisório, pelo que, atempadamente, serão feitas
consultas aos intervenientes aos vários níveis, afim de se proceder à fixação definitiva dos
locais, das datas e dos responsáveis técnicos destes eventos.
Em nome da Direcção, desejo a todos uma excelente época, participando activamente
nos vossos Dojos e nas acções que nos propomos realizar.
O Presidente da ACPA

