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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e 
catorze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu em 
segunda convocatória por não se encontrarem presentes o 
número de sócios necessários para a assembleia funcionar em 
primeira convocatória, a Assembleia-geral do Clube Naval de 
Peniche, em sessão ordinária, presidida por Luís Alberto Franco 
Viola (Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-geral), dado o 
impedimento do Presidente da Mesa da Assembleia-geral por 
motivos de saúde, e secretariado por José Alberto Garcia da 
Graça de Brito (Secretário da Mesa da Assembleia-geral), com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------- 

1. Apresentação do relatório de atividades.------------------------- 
2. Apreciação e Votação do Relatório e contas de 2013.--------- 
3. Informações.-------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia-geral iniciou os trabalhos, após meia 
hora da primeira convocatória, ao abrigo dos estatutos (cfr. N.º 5 
do Art.º 33), estando vinte e sete sócios presentes, como consta 
da folha de presenças, pela leitura da ata da última reunião 
Assembleia-geral (cfr. N.º 2 do Art.º 34), realizada no dia cinco 
do mês de abril do ano dois mil e treze. Colocada à votação a ata 
foi aprovada por todos os sócios presentes na Assembleia-geral.- 
De seguida, o Presidente da Assembleia-geral deu a palavra ao 
Presidente da Direção que agradecendo a presença dos sócios, 
passou ao ponto um da Ordem de Trabalhos “Apresentação do 
relatório de atividades” tendo iniciado a leitura do relatório com 
o balanço e resultados obtidos pelos atletas da modalidade de 
natação do Clube Naval de Peniche. Finda a leitura daquele 
relatório e, na inexistência de outros referentes a outras 
modalidades, deu-se este ponto como encerrado.-------------------- 
Passou-se ao ponto dois da Ordem de Trabalhos “Apreciação e 
Votação do Relatório e contas” apresentado pelo 
Diretor/Tesoureiro, Gentil Carvalho que, após a leitura de todos 
os itens constantes naquele Relatório e Contas, vincou o 
resultado negativo verificado no exercício do ano de dois mil e 
treze tendo elencado várias rubricas que condicionaram aquele 
resultado, mormente a influência das intempéries que 
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contribuíram decisivamente para algumas despesas avultadas. 
Agradeceu e saudou os sócios pelo facto de terem colaborado 
com o pagamento anual antecipado dos alugueres dos espaços 
na marina que, de uma forma decisiva, veio facilitar na 
celeridade de reparação dos estragos verificados. Após estes 
considerandos prestou vários esclarecimentos, no que concerne 
a algumas matérias vertidas na prestação de contas.----------------- 
Assim, o sócio Horácio Marteleira colocou a questão se as 
disponibilidades já contavam com os pagamentos resultantes 
dos danos provocados pelas intempéries. O Diretor/Tesoureiro 
prestou os esclarecimentos devidos sobre esta matéria suscitada 
por aquele sócio.---------------------------------------------------------------- 
O sócio Fernando Carvalho questionou sobre os custos da sede 
no que concerne ao Deve/Haver, com a execução daqueles. O 
Diretor/Tesoureiro elucidou o sócio sobre a matéria suscitada.---- 
Após este período de perguntas dos sócios e os respetivos 
esclarecimentos por parte da Direção, tomou a palavra o 
Presidente da Assembleia-geral que procedeu à leitura do 
parecer do Conselho Fiscal consubstanciado através do respetivo 
relatório, que ficará arquivado para memória futura.----------------- 
Submetidas à votação, as Contas foram aprovadas pela 
totalidade dos presentes.----------------------------------------------------- 
De seguida, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos 
“Informações”. Foram dadas algumas informações pelo 
Presidente da Direção no que se refere às diversas atividades do 
Clube Naval de Peniche. Após estes considerandos, o Presidente 
da Direção deu a palavra aos diversos intervenientes na 
coordenação das atividades. O sócio Luís Veríssimo abordou as 
situações mais importantes da atividade de pesca submarina 
ocorridas no ano, dando um particular realce à prova Primeiro 
Atlantic Spear Fishing International Master Open reforçando que 
a mesma terá continuidade na cidade de Peniche no ano de dois 
mil e catorze. Adiantou ideias do que pode ser a modalidade 
para o corrente ano.----------------------------------------------------------- 
O sócio Hélder Chaves passou a usar a palavra para apresentar a 
intervenção da vela, nas suas diversas vertentes, enquanto 
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atividade do Clube Naval de Peniche. Perspetivou o regresso à 
competição mas, no entanto, apesar de estarem numa fase 
embrionária colocou a tónica nos projetos futuros.------------------- 
Após estas intervenções o Presidente da Direção tomou a 
palavra acentuando o redimensionamento e a redinamização a 
implementar nas diversas atividades apesar dos custos inerentes 
para a prática das modalidades do Clube Naval de Peniche. 
Salientou que o desporto escolar tem tido uma evolução muito 
positiva, no que concerne a eventos e à prática através daquele. 
Realçou as perspetivas futuras principalmente o aumento das 
atividades dedicadas na concretização do projeto do desporto 
escolar.---------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à formação na área da ministração dos cursos de 
marinhagem, o Presidente da Direção informou que apenas falta 
a aprovação da reativação, esta situação foi originada pela 
inatividade na formação daqueles cursos e, aguardam a todo o 
momento o desbloqueio do impedimento.------------------------------ 
Continuando a sua intervenção, o Presidente da Direção colocou 
em evidência o investimento na sede e as despesas inseparáveis 
à manutenção e conservação da marina, em conjunto com o 
IPTM e na previsão de substituição de alguns pontões e a 
reparação de outros.----------------------------------------------------------- 
O Presidente da Direção efetuou uma súmula do que será o 
concurso de adjudicação do bar que deve obedecer aos 
parâmetros pretendidos pelo Clube Naval de Peniche.--------------- 
O sócio Horácio Marteleira solicitou o uso da palavra para 
perguntar a quem e forma de competência na reparação dos 
pontões danificados pelas intempéries. O Diretor/Tesoureiro 
explicou sucintamente os custos avultados que daí advieram. O 
Presidente da Direção, no uso da palavra, explicou que tiveram 
que recorrer aos fundos existentes que correspondem a uma 
verba subjacente com o aluguer dos espaços da marina e que a 
verba foi retirada do "fundo de manutenção" e de reservas 
próprias, que serão repostas quando o fundo de manutenção 
estiver novamente financiado. Explicou como foi gerida a 
assunção das responsabilidades e disponibilidades financeiras e 
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legislativas bem como a transição das competências do IPTM 
para a Doca de Pesca (Decreto-lei 16/2014).---------------------------- 
O sócio José Mesquita deu os parabéns à equipa que gere os 
destinos do Clube Naval de Peniche pelo seu trabalho, empenho 
e força de vontade na prossecução dos objetivos a que 
propuseram. Enfatizou que devido à dimensão do Clube Naval de 
Peniche e sua dignificação, parece-lhe ridículo o valor da 
quotização invocando o seu aumento. Como Presidente da 
Associação David Melgueiro agradeceu o convite para uma 
simbiose com aquela associação e disponibilizou-se para vir ao 
Clube Naval de Peniche para apresentar o projeto e, lamentou a 
ausência de citação da assinatura do protocolo com aquela 
associação, bem como da presença do Clube Naval de Peniche 
no evento levado a cabo por aquela. ------------------------------------- 
Em resposta o Presidente da Direção informou que o Clube Naval 
de Peniche está disponível e irá honrar o protocolo assinado com 
a Associação David Melgueiro, reforçou o interesse do Clube 
Naval naquele projeto com um encontro a efetivar-se na sede do 
Clube Naval de Peniche.------------------------------------------------------ 
O Presidente da Direção dirigiu-se à assembleia para referir a 
proposta de homenagem a levar a efeito ao Comandante 
Andrade e Silva tendo citado alguns eventos relacionados com 
aquela mas, dado não ser curial, apenas sintetizou o que consta 
naquela proposta.-------------------------------------------------------------- 
O sócio José Mesquita pediu novamente a palavra para afirmar 
que, em nome da Associação David Melgueiro, oferece da sua 
coleção pessoal revistas ligadas à prática da náutica. Fez questão 
em saber quem irá presidir e pertencer à comissão de honra 
naquela homenagem.--------------------------------------------------------- 
O Presidente da Direção explicou as condicionantes e a 
delicadeza no que concerne à referência dessa matéria. Citou a 
propósito o espírito que esteve subjacente ao nascimento das 
jornadas náuticas e o interesse em revivê-las. O Presidente da 
Direção apelou, aos presentes e ausentes, para uma união em 
torno do Clube Naval de Peniche na criação de sinergias para a 



 

 
5 

dinamização dos eventos programados para as diversas 
atividades.------------------------------------------------------------------------ 
O Secretário da Direção incentivou para uma ajuda que será 
profícua entre todos os intervenientes e, sempre poderão obter 
informação através da consulta da página da internet do Clube 
Naval de Peniche, onde será divulgada o máximo de informação.- 
E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral 
deu por finalizada a Assembleia Geral pelas 23 horas e 15 
minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada, 
nos termos da lei:--------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:   
O Secretário da Mesa da Assembleia Geral:  

  




