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Ao sexto dia do mês de março de dois mil e vinte, 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 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 2019;--- 
3. – 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. -------------------------------------- 
De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral deu a 
palavra ao Presidente da Direção que, agradeceu a presença dos 
sócios e 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, sublinhou a inexperiência na condução da ordem de 
trabalhos mas, no entanto, com a ajuda de todos aquela não seria 
obstáculo.-------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente endossou a palavra ao representante da secção de 
vela que passou a elencar toda a atividade e representações nas 
provas oficiais (federadas e escolares), bem como o 
posicionamento dos atletas que representaram o C.N.P.------------- 
Dando continuidade aos relatórios das diversas modalidades, o 
representante da secção de pesca submarina explanou toda a 
atividade e destaques nacionais na modalidade. Fez referência às 
classificações da secção nas várias provas em que participaram. 
Relevou o luto da seleção, presente na Finlândia, devido ao 
falecimento de um atleta.----------------------------------------------------  
De seguida e devido à ausência do representante da secção, o 
Presidente da Direção passou a ler o relatório de atividade da 
secção de natação.------------------------------------------------------------- 
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Finda a intervenção dos representantes das secções, 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 2019”. O 
Tesoureiro, efetuou a leitura pormenorizada de todos os itens 
exarados naquele Relatório e Contas.------------------------------------- 
Após a leitura daquele relatório, o Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral procedeu à leitura do Parecer do Conselho 
Fiscal.------------------------------------------------------------------------------ 
Após a apresentação daqueles documentos, o Presidente da Mesa 
da Assembleia-geral perguntou se algum dos sócios presentes na 
assembleia pretendia manifestar-se sobre aquela matéria. 
Atendendo ao facto de ninguém ter demonstrado a intenção de 
colocar qualquer questão, foi o Relatório e Contas de 2019 
colocado à votação, tendo sido aprovado pela totalidade dos 
sócios presentes.---------------------------------------------------------------- 
De seguida, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos 
“Informações e outros assuntos”.------------------------------------------ 
O Presidente da Direção realçou a construção da rampa para 
acesso e saída de embarcações, referiu que aquela construção só 
foi possível com recurso a uma parceria entre o Clube Naval de 
Peniche, Docapesca e Câmara Municipal de Peniche. Reforçou a 
importância que aquela representa para o C.N.P. nas suas várias 
vertentes, mormente a mais-valia que aquela já representou no 
desenvolvimento das atividades atuais.-----------------------------------
Referiu ainda o investimento efetuado no sistema de segurança 
do núcleo de recreio, no novo sistema eletrónico de abertura do 
portão de acesso àquele e nas obras de conservação e 
manutenção das estruturas existentes no núcleo de recreio.------- 
Informou que o movimento da grua, localizada junto do posto de 
abastecimento de combustíveis, vai ser deslocado para o espaço 
existente junto das instalações da sede o C.N.P.------------------------ 



 

 3 

Acrescentou, como informação que, no futuro, o posto de 
abastecimento de combustíveis, também será deslocalizado 
ficando centralizado em local apropriado junto da sede do C.N.P.- 
O sócio Luís Chagas perguntou a quem servirá a utilização da 
rampa.----------------------------------------------------------------------------- 
Como resposta, o 1º Vice-Presidente, referiu que a existência 
daquela rampa era uma ambição que foi concretizada, apesar de 
ter sido bastante onerosa a sua construção. Salientou que não 
fazia sentido o desenvolvimento da vela sem aquela estrutura de 
apoio que, também poderá ser utilizada pelos sócios. Citou a 
importância da oportunidade surgida através da já referida 
parceria. Referiu que a Docapesca abdicou de verbas a receber 
para a concretização daquela rampa. Salientou a libertação do 
espaço junto da sede que será utilizado com o serviço da subida e 
descidas de embarcações. Relevou o facto das verbas, que 
estavam destinadas às atividades da náutica de recreio, terem 
sido absorvidas pela construção do molhe interior do porto de 
Peniche. Informou que a rampa irá ter um espaço reservado ao 
C.N.P. mas, através de uma regulamentação, estará prevista a 
disponibilização total daquela aquando a existência de eventos 
náuticos do C.N.P.--------------------------------------------------------------  
Referiu a dificuldade de negociações com a GALP, bem como as 
margens de lucro diminutas, que advêm do contrato para o 
fornecimento de combustíveis. No entanto, a GALP numa primeira 
abordagem, recusou a alteração do contrato pelo que tentou-se 
negociar com outro operador. Após esta consulta e ao tomar 
conhecimento, a GALP reatou as negociações pelo que se aguarda 
a celebração de novos contratos após uma avaliação técnica pela 
GALP. Apesar destas negociações, existe a possibilidade de no 
futuro negociar-se com outro fornecedor, se for mais vantajoso 
para o C.N.P.--------------------------------------------------------------------- 
O sócio Amadeu Coelho perguntou à direção qual a situação na 
resolução de remoção dos inertes (areia) acumulados na zona dos 
lugares condicionados e que impede a entrada e saída das 
embarcações.--------------------------------------------------------------------  
A direção informou o sócio e, concomitantemente a assembleia, 
que o C.N.P. tenta servir os associados e utentes daquele espaço 
o melhor que tem sido possível. Esta situação tem por subjacente 
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a incapacidade da Docapesca e que esta se tem divorciado a 
responder pelas obras a que está obrigada, na manutenção e 
conservação de todo o núcleo de recreio pelo que, o C.N.P. tem 
substituído aquela nas obras de manutenção e conservação, 
mormente passadiços, fingers e outros trabalhos. Questionou-se 
sobre a construção e o efeito do molhe interior, quer na 
continuidade quer na possibilidade de aumento do depósito das 
citadas areias.--------------------------------------------------------------------   
O sócio Manuel Chagas referiu que a utilidade daquele molhe só 
irá prejudicar a operacionalidade do núcleo de recreio.--------------  
O sócio Luís Chagas referiu que as estacas daquele núcleo de 
recreio estão em mau estado de conservação e que correm sérios 
riscos de rutura.-----------------------------------------------------------------   
A Direção, através do sócio Gentil de Carvalho, esclareceu que 
está prevista uma intervenção naquelas mas, dado o investimento 
ser avultado e o C.N.P. não conseguir fazer face a todas as obras 
em simultâneo mas apenas parcelarmente. A título de exemplo 
citou que o gradeamento do pontão de acesso ao núcleo de 
recreio irá ser substituído. Referiu que o C.N.P. está consciente 
dos constrangimentos que aquele depósito de areia provoca aos 
associados e serão efetuadas todas as ações para obstar àquele.- 
Após estas intervenções, o Presidente da Mesa da Assembleia-
geral perguntou se mais alguém pretendia usar da palavra. Dada 
a inexistência de qualquer pedido de intervenção, o Presidente da 
Mesa deu como encerrada a Assembleia-geral pelas vinte e duas 
horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 
vai ser assinada, nos termos da lei. 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia-geral:  

O Secretário da Mesa da Assembleia-geral:  

 
 


