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Ao sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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 Carlos José Delgado Costa, dado o 
impedimento do 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 2014;--------- 
3. Eleições;------------------------------------------------------------------- 
4. Informações e outros assuntos.------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia-geral iniciou os trabalhos, meia hora 
após a primeira convocatória, ao abrigo dos estatutos (cfr. N.º 5 
do Art.º 33), estando vinte e três 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 vinte e 
oito do mês de março do ano dois mil e catorze. Colocada à 
votação a ata foi aprovada por maioria tendo, no entanto, havido 
um voto de abstenção acompanhado por uma declaração de 
voto explicando que a mesma se deve apenas à chegada tardia 
do sócio e que, por não ter ouvido a leitura daquela desde o seu 
início, votava naquele sentido.---------------------------------------------- 
De seguida, o Presidente da Assembleia-geral deu a palavra ao 
Presidente da Direção que agradecendo a presença dos sócios, 
passou ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, 
“Apresentação do relatório de atividades”. No uso da palavra, o 
Presidente da Direção passou a ler o relatório da seção de 
Natação tendo como assunto o Balanço do Calendário de Provas 
bem como os resultados obtidos no ano transato, pelos atletas 
da equipa de natação do CNP, referente às épocas 2013/2014 e 
2014/2015. Enfatizou que os atletas foram transportados para as 
provas num meio de transporte fornecido pela Câmara Municipal 
de Peniche e, em algumas provas, com a colaboração dos pais 
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dos atletas. A todos eles e em nome do CNP, o Presidente 
endereçou o seu agradecimento. Após a leitura daquele relatório 
e, no seguimento deste ponto da Ordem de Trabalhos, tomou a 
palavra o responsável pela secção de Pesca Submarina, Sr. Luís 
Veríssimo que destacou a participação do Clube Naval de 
Peniche nas diversas provas a nível Nacional e a impossibilidade 
se efetuar a prova de Mestres devido às condições atmosféricas 
adversas que se fizeram sentir.---------------------------------------------  
De seguida, o responsável pela seção de Vela, Manuel Chagas 
teceu alguns comentários no que concerne à situação da escola 
de vela a nível do desporto escolar. Salientou o reinício da 
atividade enquanto desporto Federado. Deu destaque à 
participação do CNP em diversas regatas Nacionais. Referiu que 
o Clube Naval de Peniche orgulha-se pelo facto do congresso de 
vela e canoagem do desporto escolar tenha sido organizado e 
decorrido sob a égide do CNP, com a participação dos nossos 
velejadores no ensino de alguns professores, da área da 
educação física na prática de velejar e, simultaneamente, como 
equipar as embarcações.----------------------------------------------------- 
O Presidente da Direção elencou através de uma apresentação 
das atividades em geral, recordando em especial o momento da 
inauguração e homenagem ao Sr. Almirante Andrade e Silva. 
Agradeceu de forma efusiva a participação de todos que, de 
forma graciosa, trabalharam para que aquele evento alcançasse 
o êxito merecido a que o CNP se propôs.--------------------------------- 
No uso da palavra realçou a mais-valia da ocupação do espaço 
não utilizado, mas concessionado ao CNP, para o parqueamento 
de embarcações. Aproveitou a oportunidade para agradecer à 
Docapesca a disponibilização do material para os prumos 
utilizados naquele espaço, à Junta de Freguesia pela colocação 
daqueles e ao Sr. Luís Silva, das estufas da Coimbrã, que 
atendendo às circunstâncias, prontamente cedeu a utilização da 
máquina de perfurar por forma a ser concluído o citado 
parqueamento. O Presidente da Direção referiu ainda a 
colocação da grua velha, anteriormente utilizada na zona do 
CNP, o abastecimento de combustível também para a zona do 
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clube bem como a grua que funciona neste momento junto da 
estação do I.S.N.---------------------------------------------------------------- 
O Sr. Luís Veríssimo voltou a usar da palavra para informar sobre 
os novos projetos subjacentes com a atividade da F.P.A.S.---------- 
Passou-se ao ponto dois da Ordem de Trabalhos “Apreciação e 
Votação do Relatório e contas de 2014” apresentado pelo 
Diretor/Tesoureiro, Gentil Carvalho que, efetuou a leitura de 
todos os itens constantes naquele Relatório e Contas. Pediu a 
palavra o sócio Sr. Horácio Marteleira para solicitar um 
esclarecimento sobre as margens de lucro do abastecimento de 
combustível. Foi dedicado um esclarecimento ao sócio que 
aquele é um serviço prestado aos sócios com uma margem de 
lucro meramente residual. Pediu a palavra o sócio Sr. Diamantino 
Silva para perguntar sobre os valores do CREN e onde estavam 
refletidos na prestação de contas. O Tesoureiro procedeu ao seu 
esclarecimento.----------------------------------------------------------------- 
O sócio Sr. Horácio Marteleira questionou sobre o ponto do 
Relatório e Contas, com a designação “Renovação de 
Documentos”, no valor de dez mil oitocentos e quarenta e seis 
euros. Foi-lhe explicado que naquela verba estão incluídos todos 
os documentos inerentes à escola de formação, bem como a 
despesa da credenciação para a atividade da referida escola de 
formação náutica.-------------------------------------------------------------- 
Não existindo mais dúvidas sobre aquele documento, foi lido o 
Relatório do Conselho Fiscal e foi colocado à votação o Relatório 
e Contas. O documento foi aprovado pela totalidade dos 
presentes.------------------------------------------------------------------------ 
De seguida, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos 
“Eleições”. O Presidente da Direção usando da palavra, 
esclareceu que a Direção não tem nenhum propósito formado 
para recandidatar-se para funções no próximo exercício.----------- 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral dirigiu-se à 
Assembleia no intuito de procurar saber se existia, entre os 
presentes, alguma lista para apresentação por algum sócio ou 
grupo de sócios. Dada a inexistência de qualquer lista ou 
manifestação que conduzisse à concretização para apresentação 
à Mesa, o Presidente da Direção usou da palavra com o intuito 



 

 
4 

de explicar o objetivo que se pretende atingir com a não 
apresentação de lista própria mas, contudo, disponibilizando-se 
a Direção para transmitir toda a colaboração a uma futura 
Direção geradora de novas ideias a bem do CNP.---------------------- 
Com a ilação e inferindo da não existência de qualquer lista para 
votação a Assembleia deliberou convocar uma Assembleia-geral 
Extraordinária para o dia oito de maio de dois mil e quinze que 
terá como ponto único “Eleições”.----------------------------------------- 
De seguida, passou-se ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, 
“Informações e outros assuntos” para o qual não existiu 
qualquer pedido de intervenção.------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia-geral 
deu por finalizada a Assembleia pelas vinte e três horas e 
quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 
vai ser assinada, nos termos da lei:---------------------------------------- 
 

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:   
  


