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Ao décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e 
dezassete, 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, Presidente da Mesa 
da Assembleia-geral Carlos Norberto Freitas Mota, assessorado 
pelo Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-geral Luís Alberto 
Franco Viola e secretariado pelo Secretário da Mesa da 
Assembleia-geral José Alberto Garcia da Graça de, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------- 

1. Apresentação do relatório de atividades;------------------------- 
2. Apreciação e Votação do Relatório e contas de 2016;--------- 
3. Eleição dos Órgãos Sociais para o Biénio 2017/2018;---------- 
4. Informações e outros assuntos.------------------------------------- 

O Presidente da Mesa 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 presentes vinte e cinco sócios, 
como consta da folha de presenças. A pedido do Presidente da 
Mesa da Assembleia-geral, o Secretário da Mesa da Assembleia-
geral procedeu à leitura da ata e aditamento da última 
Assembleia-geral (cfr. N.º 2 do Art.º 34), realizada no dia oito do 
mês de abril do ano dois mil e dezasseis.--------------------------------- 
Após a leitura daquela, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral 
realçou a minúcia do texto da ata que constituirá um arquivo 
histórico do CNP acessível a todos os associados.---------------------- 
De seguida, o Presidente da Mesa 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, após uma breve introdução, endossou a 
palavra ao Primeiro Vice-Presidente da Direção que esclareceu a 
assembleia sobre as vertentes do desporto escolar. Após este 
esclarecimento, passou a elencar as provas onde o CNP se fez 
representar, bem como as respetivas classificações e que constam 
no respetivo relatório.--------------------------------------------------------- 
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Retomando a palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral 
referiu que, após aquela intervenção, a assembleia ficou com uma 
ideia da atividade, frisando que aquela explanação vem 
demonstrar o processo e dimensão da atividade do CNP.------------ 
O Primeiro Vice-Presidente da Direção, solicitou o uso da palavra 
para referir que a atividade da vela não teve grande evolução, 
dado partir de um patamar elevado e que, devido aos acordos 
com a tutela governativa, a secção não se podia alcandorar aos 
objetivos desejados pelo CNP.-----------------------------------------------  
Sublinhou que, apesar de aqueles acordos não terem permitido o 
incremento pretendido, o CNP tem obtido alguns resultados na 
captação de jovens, comparativamente ao passado recente mas, 
no entanto, não tem sido possível atingir a plenitude observada, 
aquando da existência de maiores subsídios governamentais para 
o apoio destas modalidades.------------------------------------------------- 
O Presidente da Direção realçou a existência destes relatórios, 
sobre as atividades do CNP, com o objetivo de divulgação da 
informação junto da Câmara Municipal de Peniche.------------------- 
De seguida o Primeiro Vice-Presidente da Direção passou a ler o 
relatório de atividade da seção de natação, referindo que as 
despesas anuais, mas apresentadas trimestralmente, são 
integralmente suportadas pela Câmara Municipal de Peniche e 
pelos familiares dos atletas. Devido à extensão daquele 
documento e à sua morosidade na leitura, não foi vertido para 
esta ata encontrando-se o mesmo para ser consulta nos arquivos 
do CNP.---------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente às atividades subaquáticas o responsável pela 
seção informou não existir nada de relevante para transmitir ou 
informar à assembleia.-------------------------------------------------------- 
Tomando a palavra, o Presidente da Direção referiu que é possível 
melhorar a atividade da vela apesar dos constrangimentos diários. 
Explanou a dificuldade da captação de novos valores mas, com a 
experiência das outras atividades, está convicto que ela poderá 
melhorar tanto mais que, o CNP tem melhorado substancialmente 
os equipamentos colocados à disposição dos atletas. Relevou a 
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importância e empenho dos colaboradores Sr. José Augusto e da 
Sra. D. Diana Saudade e que todos serão determinantes numa 
melhoria efetiva da atividade ligada à vela. Referiu que com as 
verbas provenientes do desporto escolar, estas poderão reforçar 
o incremento tão almejado. Reforçou a ideia da possibilidade da 
canoagem passar a ser uma atividade federada. Salientou a 
efetiva colaboração e empenho de todos os funcionários do CNP, 
que deverá estar subjacente com uma melhoria da estrutura de 
apoio e, concomitantemente, num aumento de associados.-------- 
O Presidente da Direção relevou a importância e objetivos do 
espaço em seco, junto da sede, bem como a sua rentabilidade 
objetiva.--------------------------------------------------------------------------- 
No que concerne ao espaço da marina, realçou a reunião com a 
Docapesca, com a necessidade de captar mais verbas que, a nível 
do CNP estão esgotadas, sendo que o reforço daquelas pode 
passar pela celebração de um protocolo. Assim, por sugestão do 
CNP, foi solicitado que o valor da renda anual, revertesse na 
íntegra para a substituição e melhoramento do equipamento que 
se encontra degradado e, mantendo-se até aqueles estarem 
totalmente substituídos e funcionais.------------------------------------- 
De seguida passou a referir a situação premente das areias e sua 
dragagem, bem como as dificuldades na concretização efetiva, 
salientando que uma intervenção naquela, terá que passar pelo 
aluguer de equipamento apropriado, a cargo da Docapesca, para 
a remoção daquelas a fim de poder obstar aos constrangimentos 
verificados nos acessos a todos os lugares, mormente os 
condicionados.------------------------------------------------------------------ 
Foi proposto alterar a localização da grua, que se encontra na zona 
de abastecimentos de combustíveis, para o Cais das Gaivotas, 
mais precisamente para junto do edifício sede do CNP.-------------- 
Reforçou o sucesso obtido com as jornadas náuticas e que as 
mesmas são para ter continuidade.---------------------------------------- 
Aproveitando o fim da intervenção do Presidente da Direção, o 
Primeiro Vice-Presidente da Direção, aproveitou aquele hiato de 
tempo, para se despedir e agradecer a colaboração de todos os 
colaboradores do CNP mas, estará sempre disponível.--------------- 
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O Presidente da Mesa da Assembleia-geral congratulou-se com o 
elencar das diversas situações e meios referidos pela Direção, 
afirmou ainda manter a expectativa que, no futuro, a Docapesca 
possa ser mais colaborante com as necessidades mais prementes, 
através de uma simbiose com o CNP. Salientou a esperança que o 
ano de 2017 seja de melhoria relativamente a 2016.------------------ 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral inquiriu se algum dos 
presentes na assembleia pretendia manifestar-se. Dado não ter 
obtido qualquer resposta afirmativa, foi encerrado o primeiro 
ponto da ordem de trabalhos.----------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral deu a palavra à Direção 
para a apresentação do segundo ponto da ordem de trabalhos.--- 
Assim, passou-se ao ponto dois da Ordem de Trabalhos 
“Apreciação e Votação do Relatório e contas de 2016”. O 
Diretor/Tesoureiro, efetuou a leitura pormenorizada de todos os 
itens vertidos naquele Relatório e Contas.------------------------------- 
O Presidente da Direção, a título informativo, reportou a 
existência de uma garantia bancária, na instituição Caixa Geral de 
Depósitos, destinada à construção no agora espaço de 
estacionamento.---------------------------------------------------------------- 
O sócio Horácio Marteleira inquiriu sobre os valores atribuídos na 
rubrica “Alugueres”. O Tesoureiro procedeu aos devidos 
esclarecimentos.---------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral solicitou ao Secretário 
da Mesa da Assembleia-geral a leitura do relatório do Conselho 
Fiscal.------------------------------------------------------------------------------ 
Findas a apresentação e discussão, foi o Relatório e Contas de 
2016 colocado à votação, tendo sido aprovado pela totalidade dos 
sócios presentes.---------------------------------------------------------------- 
De seguida, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos 
“Eleições dos Órgãos Sociais para o Biénio 2017/2018”.-------------- 
Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral teceu alguns comentários relativos à forma de 
apresentação das eventuais listas, conforme tem sido tradição do 
CNP. Referiu a possibilidade de qualquer sócio, presente na 
assembleia, poder apresentar uma lista. Como tal não se verificou, 
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o Secretário da Mesa da Assembleia-geral passou a apresentar a 
constituição da Lista A, cujas funções estão assim distribuídas:---- 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:----------------------------------Sócio n.º 
Presidente: Carlos Norberto Freitas Mota --------------------------(25) 
Vice-presidente: Luís Alberto Franco Viola-------------------------(167) 
Secretário: José Alberto Garcia da Graça de Brito---------------(608) 
CONSELHO FISCAL:------------------------------------------------------------- 
Presidente: Francisco José Carvalho Marçalo---------------------(137) 
Vice-Presidente: Horácio Mateus Marteleira--------------------(1224) 
Vogal: José Avelino Ribeiro Madeira---------------------------------(995) 
DIREÇÃO:------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Francisco Manuel Ferreira Silva-----------------------(232) 
Primeiro Vice-Presidente: Rui Miguel Jorge Macatrão--------(1156) 
Segundo Vice-Presidente: José Filipe Chorincas Maia---------(1615) 
Tesoureiro: Gentil José Timóteo Brás Carvalho-------------------(439) 
Primeiro Secretário: Carlos José Gonçalves Santos Costa-----(1176) 
Segundo Secretário: Jorge Santos Carvalho------------------------(251) 
Primeiro Vogal: Carlos Manuel Oliveira Inácio--------------------(404) 
Segundo Vogal: Luís Manuel C. Rodrigues Veríssimo--------------(46) 
Terceiro Vogal: Mark Paulo Rocha Ministro--------------(1457) 
Primeiro Suplente: Manuel António Santos Chagas-------------(187) 
Segundo Suplente: Luís Alfredo Santos Chagas-------------------(250)  
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral referiu que, dada a 
inexistência de outra lista, a agora apresentada seguirá um 
processo de continuidade na vida do CNP, será um garante na 
defesa que se quer e assegurará, paulatinamente, a existência do 
CNP.-------------------------------------------------------------------------------- 
No uso da palavra, o Presidente da Direção reforçou a ideia na 
procura de renovação mantendo, no entanto, um futuro de 
continuidade dos órgãos sociais. Elencou as alterações que 
existem entre a constituição dos órgãos cessantes e os novos 
agora propostos, tendo sempre como objetivo a procura da sua 
melhoria.-------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral realçou que, com a 
passagem de testemunho, ficará garantida a continuidade do 
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CNP, sem grandes constrangimentos, tendo em vista alcandorar-
se a novos objetivos em prol de todos os associados.----------------- 
Findo este tempo de intervenções, passou-se à votação da Lista A 
que foi aprovada pela totalidade dos sócios presentes.-------------- 
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 Mesa Assembleia-
geral deu por finalizada a Assembleia-geral pelas vinte e três 
horas, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada, nos 
termos da lei.--------------------------------------------------------------------   
Em tempo: Na décima linha, do primeiro parágrafo, onde se lê 
"José Alberto Garcia da Graça de", acrescente-se "Brito".----------- 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral:   

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

  
 

 

  


