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Ao oitavo dia do mês de março de dois mil e dezanove, pelas vinte 
e uma horas e quarenta 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 Brito, com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------ 

1 – Apresentação do relatório de atividades;------------------------- 
2 – Apreciação e Votação do Relatório e contas de 2018;--------- 
3 – Eleição dos Órgãos Sociais para o Biénio 2019/2020;---------- 
3 – Informações e outros assuntos.------------------------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral iniciou os trabalhos, 
quarenta minutos após a primeira convocatória, ao abrigo dos 
estatutos (cfr. N.º 5 do Art.º 33), estando presentes na 
Assembleia-geral vinte e quatro sócios, sendo que um se fez 
representar com procuração, conforme consta na lista que ficará 
anexa à presente ata.---------------------------------------------------------- 
Antes da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral apresentou um pedido de desculpas à 
Assembleia-geral pelo seu atraso inusitado.----------------------------- 
Após a verificação que estavam reunidos todos os formalismos 
para o início da secção, a pedido do Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral, em exercício nesta, o Secretário da Mesa da 
Assembleia-geral, em exercício nesta, procedeu à leitura da ata da 
última Assembleia-geral (cfr. N.º 2 do Art.º 34), realizada no dia 
dois do mês de março do ano de dois mil e dezoito.------------------- 
Após a leitura daquela, o Presidente da Mesa de 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 sucinta introdução, 
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prestou algumas informações à Assembleia-geral relacionadas 
com a atividade do CNP no último ano. Nesta sua intervenção, o 
Presidente da Direção reportou as reuniões com a Docapesca, 
entidade responsável pela gestão do porto de Peniche, em que foi 
acordada a solução para a substituição dos diversos componentes 
do núcleo de recreio que se encontram em avançado estado de 
degradação. O acordo consistiu na suspensão da obrigação do 
pagamento do aluguer anual, sendo esse valor canalizado para o 
fabrico de pontões e fingers de substituição. Elencou ainda a 
parceria entre Câmara Municipal de Peniche, a Docapesca e o CNP 
para a construção de uma rampa junto da sede do CNP, já em 
execução, bem como as negociações para a transferência da grua, 
do posto de abastecimento de combustíveis e ainda a aplicação 
de betuminoso no espaço compreendido entre o alçado sul do 
CNP e a citada rampa já em construção.---------------------------------- 
Seguidamente, o Presidente da Direção solicitou que cada 
representante das seções apresentasse o seu relatório de 
atividades com destaque para os seguintes pontos:------------------- 
O representante da vela reportou as provas e classificações onde 
o CNP se fez representar.----------------------------------------------------- 
Foram realçados os objetivos pretendidos através das Jornadas 
Náuticas, organizadas pelo CNP, bem como o sucesso das 
mesmas.---------------------------------------------------------------------------  
Foi relevada a importância do apoio através do Desporto Escolar 
e a disponibilidade para o incremento daquele.------------------------  
Após estas informações, foram apresentados os relatórios das 
atividades natação com referência às vinte e nove provas onde 
estiveram envolvidos e em particular as melhores classificações 
obtidas.---------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à pesca submarina foram realçadas as boas 
classificações.-------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Direção realçou todo o trabalho desenvolvido e 
que, a transição preconizada anteriormente, irá realizar-se 
gradualmente com as alterações das estruturas, criando assim as 
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condições para que uma nova direção possa relançar todas as 
atividades em prol de todos os sócios do CNP.--------------------------  
Finda a intervenção do Presidente da Direção, 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 2018”. O 
Diretor/Tesoureiro, efetuou a leitura pormenorizada de todos os 
itens exarados naquele Relatório e Contas.------------------------------ 
Finda a leitura daquele, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral 
congratulou-se com a saúde financeira do CNP, com o equilíbrio 
das contas mas, no entanto, colocou em relevo que determinado 
valor será destinado a investimentos. O Diretor/Tesoureiro 
procedeu à explicação daquele valor.------------------------------------- 
Assim, após a leitura do Relatório e Contas de 2018, foi 
perguntado se algum dos sócios presentes pretendia intervir, no 
sentido de ser esclarecido sobre o conteúdo daquele.----------------  
O sócio Edgar Oliveira questionou sobre o valor das despesas 
referentes à modalidade de natação, que não se encontram 
espelhadas com a clareza devida naquele relatório no que 
concerne às receitas na rubrica subsídios. O Presidente da Direção 
tomou a palavra explicando a dúvida suscitada por aquele sócio 
que ficou cabalmente esclarecido.----------------------------------------- 
O sócio António Morais perguntou se o CNP recebia algum 
subsídio da Câmara Municipal de Peniche, tendo o Diretor 
/Tesoureiro informado que sim e os moldes como é recebido.----- 
Atendendo à dúvida suscitada por aquele sócio, o Presidente da 
Mesa da Assembleia-geral solicitou à Direção que, por uma 
questão de transparência e facilidade de interpretação, aquela 
passe a ser visível nos próximos relatórios.------------------------------ 
O Presidente da Direção penitenciou-se sobre esta questão em 
que ela é apenas devida ao poder de síntese passado para o 
relatório. No que concerne a algumas rubricas sem valores, o 
Presidente da Direção propôs que a contabilidade proceda a 
alguns acertos pontuais.------------------------------------------------------ 
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O Presidente da Mesa da Assembleia-geral sugeriu que a Direção 
recolhesse todos os documentos, titulados como “Relatório e 
Contas de 2018”, sem exceção e em poder dos sócios. Que, após 
a recolha de todos aqueles, a Direção apresente um novo relatório 
na página oficial do CNP.------------------------------------------------------ 
O Diretor/Tesoureiro anuiu mas, no entanto, afirmou para que 
não subsistissem quaisquer dúvidas na elaboração de um novo 
relatório mas, para que aquele surta os objetivos pretendidos, era 
fundamental a recolha e entrega de todos aqueles documentos 
em poder dos sócios pois, só assim, ele seria publicado na página 
oficial do CNP.------------------------------------------------------------------- 
De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral procedeu 
à leitura do Parecer do Conselho Fiscal.----------------------------------- 
Terminadas a apresentação e discussão, foi o Relatório e Contas 
de 2018 colocado à votação. Aquele foi aprovado pela totalidade 
dos sócios presentes.---------------------------------------------------------- 
Após aquela aprovação, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de 
Trabalhos, “Eleição dos Órgãos Sociais para o Biénio 2019/2020”.- 
Na posse da palavra, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral, 
enfatizou os anos atribulados devido à ausência e disponibilidade 
de candidaturas mas, no entanto, com a interiorização daquela 
problemática, os sócios compreenderam a mensagem que, só 
com um esforço coletivo será possível ultrapassar. Regozijou-se 
com a apresentação da lista ora proposta.------------------------------- 
Como preceito, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral 
perguntou à Assembleia-geral se existia mais alguma lista.---------- 
Não existindo qualquer outra lista candidata aos Órgãos Sociais do 
Clube Naval de Peniche, passou-se a elencar todos os elementos 
constantes naquela:------------------------------------------------------------ 
Lista A – Candidata aos Órgãos Sociais Biénio 2019/2020------------ 
ASSEMBLEIA GERAL------------------------------------------------------------ 
Presidente – Carlos Norberto Freitas Mota (Sócio Nº25) -------------- 
Vice-Presidente – Luís Alberto Franco Viola (Sócio Nº167) ------------ 
Secretário – José Alberto Garcia da Graça de Brito (Sócio Nº608) --- 
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CONSELHO FISCAL-------------------------------------------------------------- 
Presidente – Francisco José Carvalho Marçalo (Sócio Nº137) -------- 
Vice-Presidente – Horácio Mateus Marteleira (Sócio Nº1224) ------- 
Vogal – José Avelino Ribeiro Madeira (Sócio Nº995) -------------------- 
DIREÇÃO-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente – Rui Miguel Jorge Macatrão (Sócio Nº1156) -------------- 
1º Vice-Presidente – Francisco Manuel Ferreira Silva (Sócio Nº232) 
2º Vice-Presidente – José Filipe Chorincas Maia (Sócio Nº1615) ----- 
Tesoureiro – Carlos José Gonçalves Santos Costa (Sócio Nº1176) --- 
1º Secretário – João Carlos Silva Rico (Sócio Nº1530) ------------------- 
2º Secretário – Gentil José Timóteo Brás Carvalho (Sócio Nº439) --- 
1º Vogal – Carlos Manuel Oliveira Inácio (Sócio Nº404) ---------------- 
2º Vogal – Luís Manuel C. Rodrigues Veríssimo (Sócio Nº46) --------- 
3º Vogal – Jorge Santos Carvalho (Sócio Nº251) ------------------------- 
1º Suplente – Manuel António Santos Chagas (Sócio Nº187) --------- 
2º Suplente – Luís Alfredo Santos Chagas (Sócio Nº250) --------------- 
Após a leitura da constituição da Lista A foi perguntado à 
Assembleia-geral se algum dos sócios presentes se queria 
pronunciar sobre a mesma. Dado que ninguém solicitou a palavra, 
foi aquela colocada à votação, tendo sido aprovada pela 
totalidade dos presentes.----------------------------------------------------- 
Finda a votação, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral, 
desejou as maiores felicidades aos elementos agora eleitos.-------- 
De seguida, passou-se ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, 
“Informações e outros assuntos”. O Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral perguntou se algum dos sócios pretendia 
intervir.---------------------------------------------------------------------------- 
O sócio António Morais pediu a palavra e referiu que, como 
Presidente da Assembleia-geral da Federação Portuguesa de 
Motonáutica, lamentava a ausência do Clube Naval de Peniche 
enquanto associado daquela Federação. Relevou o apoio dado, 
por aquela Federação, a uma embarcação movida exclusivamente 
a energia solar. Abordou o tema relacionado com uma futura 
prova Peniche-Berlenga-Peniche. Salientou à importância da 
iniciação à atividade da motonáutica dado que os atuais 
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praticantes já começam a ter alguma idade pelo que, é necessário 
incutir no espírito dos mais novos o gosto pela prática da 
modalidade. De uma forma geral, salientou uma eventual 
simbiose com o CNP, na realização de provas no decorrer dos 
eventos a realizar em Peniche, sob a aprovação do Clube Naval de 
Peniche.--------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral referiu que a Direção 
do CNP deverá refletir sobre a proposta e que se afigura como um 
diálogo fácil.---------------------------------------------------------------------- 
O sócio Horácio Marteleira solicitou a palavra e perguntou se 
alguns dos presentes tem uma ideia sobre o projeto de aumento 
da marina e subsequente intervenção na área do porto de 
Peniche. Sublinhou a possibilidade da autarquia de Peniche passar 
a exercer o domínio sobre aquela área.----------------------------------- 
Em resposta, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral referiu o 
seu desconhecimento sobre essa matéria e que, dificilmente, o 
poder central transferirá aqueles poderes para a autarquia, dada 
a dependência, ao longo dos anos, do porto de Peniche com o 
poder central.-------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Direção colocou algumas reticências que aquele 
projeto seja viável a curto prazo. Reforçou a realidade de que é o 
CNP que tem executado todas as obras de manutenção e 
conservação do espaço designado por Núcleo de Recreio.---------- 
E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral, em exercício nesta, deu por finalizada a 
Assembleia-geral pelas vinte e três horas e cinquenta minutos, da 
qual se lavrou a presente ata, que vai ser assinada, nos termos da 
lei.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral:    

O Vice-Presidente da Mesa da Assembleia-geral:      

O Secretário da Mesa da Assembleia-geral:  


