Início de época 2022/2023
Caros associados,
A época 2022/2023 está prestes a começar, e será já a partir de setembro que a
maioria dos nossos dojos e praticantes darão início à sua prática, regressando de um
merecido período de férias.
Como foi anteriormente divulgado e comunicado aos nossos associados, o anterior
Presidente da Federação Portuguesa de Aikido, demitiu-se, dando origem a novas
eleições, que decorreram já no final da época 2021/22.
A nova Direção tomou posse no passado dia 25 de julho.
Na sequência deste acto eleitoral, podemos e devemos reiterar o nosso apoio,
garantindo que a ACPA irá continuar a trabalhar em conjunto com a FPA, em prol do
desenvolvimento do Aikido nacional.

Apesar desta alteração na estrutura federativa, o tema principal deste e-mail não se
prende com a Federação, mas sim com a nossa associação e toda a envolvência
relativa ao início de época, que se avizinha.

Assim sendo, este e-mail tem como principal objetivo: divulgar a todos os nossos
associados, um conjunto de informações essenciais para um excelente e promissor
regresso à prática.

Inscrições e reinscrições

- O processo de inscrição dos associados/praticantes será o mesmo que na época
anterior, tal como os valores de inscrição, que não sofrerão qualquer tipo de
alterações.
- Solicitamos a todos os associados ou encarregados de educação de associados que
sejam menores de idade, que quando do preenchimento da ficha de inscrição anual
(fornecida pelos instrutores) tenham especial atenção ao campo “E-mail”. Este é um
dos dados de cariz obrigatório, sobre os seus associados, que a ACPA não pode deixar
de comunicar à FPA.

Sede: Rua Arnaldo Fernandes de Almeida, 27A- 2745-020 Queluz
www.acpaikido.com - https://www.facebook.com/acpaikido/ - acpaikido@gmail.com

Eventos
- O Calendário Técnico, elaborado pela Comissão Técnica, será apresentado a todos os
Instrutores e associados, durante o mês de setembro. Documento este, que servirá
como orientador, de toda a prática conjunta e extra Dojos, da nossa associação.
- Estão previstas algumas ações de carácter cultural, ações essas, que a seu tempo
serão divulgadas, sempre com a devida antecedência.
Utilização da Sede
A nossa Sede será sujeita a obras, situação inevitável, após a infiltração de águas de
esgoto, situação que aconteceu em finais de 2021. Finalmente o SMAS da Câmara de
Sintra ativou o seguro, já se encontrando finalizado o processo de indeminização á
associação. Com esta indemnização poderemos dar, finalmente, início ás obras de
reparação.
Até à conclusão dessas obras não se prevê que a Sede possa ser utilizada, pelos nossos
associados, para qualquer tipo de prática.
É nossa intenção que esta situação seja breve, de forma que a nossa Comissão Técnica
possa continuar, tal como na época anterior, a dar apoio aos instrutores e aos nossos
associados. Apoio esse que, na época transata, incluiu a preparação dos nossos
associados, que se propuseram para exames de graduação Dan.
Votos de uma boa pratica, com segurança e com muita paixão pelo que fazemos.
Ao vosso dispor
P’la direcção
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