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Ao décimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, 
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 Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral Carlos Norberto Freitas Mota e secretariado 
pelo sócio Ricardo Emanuel Gonçalves Viola, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:---------------------------------------------------------- 
1. – Apresentação do relatório de atividades;-------------------------- 
2. – Apreciação e Votação do Relatório e contas de 2020;---------- 
3. – Eleição dos Órgãos Sociais para o Biénio 2021/2022;----------- 
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 dezassete sócios, como 
consta da folha de presenças. ----------------------------------------------- 
De seguida, o Presidente da Mesa da Assembleia-geral efetuou a 
leitura da ordem de trabalhos bem como a leitura da Ata anterior 
e deu a palavra ao Presidente da Direção o qual agradeceu a 
presença dos sócios e prestou esclarecimento acerca da Ata 
anterior quanto à relação com a Docapesca e a sua posição no que 
toca aos trabalhos de manutenção do núcleo de recreio. Ficou 
assente, em decisão por unanimidade, que a Ata da Assembleia-
geral anterior deveria ter um aditamento de texto explanatório, 
por forma a esclarecer que não existe qualquer divórcio quanto à 
intervenção da Docapesca mas uma falta num ponto específico 
dessa manutenção. O sócio Vítor Cruz questionou se não seria 
preferível a alteração do texto da Ata anterior ao que foi explicado 
que seria preferível proceder de acordo com a decisão tomada, no 
texto que traduz a boa relação entre a Docapesca e o Clube Naval 
de Peniche.-----------------------------------------------------------------------  
O Presidente da Direção passou então ao primeiro ponto da 
Ordem de Trabalhos, “Apresentação do relatório de atividades”, 
explicando que este relatório não foi elaborado pelo facto de ter 
havido todo o período de Pandemia e por este motivo não terem 
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sido realizadas atividades nas modalidades que compõem as 
secções do Clube. Foi aprovado por maioria o facto de o Clube 
tenha tido atividade restrita, com uma abstenção. Foi encerrado 
o primeiro ponto da ordem de trabalhos.--------------------------------  
De seguida 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 2020”. 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, elogiando em seguida o facto de ao invés do défice 
generalizado de todo o país, o Clube ter apresentado um bom 
exercício.-------------------------------------------------------------------------- 
Foi revelado pela Direção que apesar da contenção, está previsto 
investimento no decorrer do período 2021/2022.--------------------- 
O sócio Tomás Almeida questionou acerca da Galp tendo sido 
respondido pela Direção que o assunto seria ainda abordado.----- 
O sócio Vítor Cruz colocou questão acerca do ponto no relatório 
de contas que refere “arrendamento” ao que foi respondido pelo 
Vice-presidente do Clube que este ponto se refere à renda paga 
pelo Clube à Docapesca pelo local da sede. O mesmo sócio 
colocou ainda uma questão acerca do ponto “valor de cobrança 
duvidosa” tendo sido esclarecido que este se refere aos sócios 
com quotas antigas não pagas acerca do qual foi feito acerto este 
ano.-------------------------------------------------------------------------------- 
Após a apresentação, 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 2020 colocado à votação, 
tendo sido aprovado pela totalidade dos sócios presentes.--------- 
De seguida, passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos 
“Eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2021/2022”.--------------- 
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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------------ 
Foi lida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral a lista de 
candidatos aos Órgãos Sociais do biénio 2021/2022 pela Lista A, 
explicando aos sócios presentes que esta lista corresponde à 
recondução dos órgãos já existentes e constituída pelos seguintes 
sócios.------------------------------------------------------------------------------  
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) --- 
CONSELHO FISCAL-------------------------------------------------------------- 
Presidente – Francisco José Carvalho Marçalo (Sócio Nº137) -------- 
Vice-Presidente – Horácio Mateus Marteleira (Sócio Nº1224) ------- 
Vogal – Paulo Fernando Severino Marques (Sócio Nº1651) ----------- 
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) --------------- 
Tendo sido colocada à votação, a Lista A foi aprovada por 
unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 
Foi então aberto o ponto 4º da ordem de trabalhos, “Informações 
e outros assuntos”.------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Direção começou por explicar que foi 
determinado renunciar o contrato com a GALP devido às várias 
dificuldades junto da empresa. As margens de exploração são 
diminutas, a GALP não pretende assumir a transferência do posto 
de abastecimento para junto da sede onde estão neste momento 
os serviços do Clube e, além de tudo mais, os preços praticados 
são muitíssimo elevados.-----------------------------------------------------  
Foi apresentada aos sócios a previsão de investimento na 
renovação do núcleo de recreio encontrando-se neste momento 
em construção um novo pontão. ------------------------------------------ 
O Presidente da Direção indicou aos sócios que devido à situação 
de pandemia não se realizará este ano a edição das Jornadas 
Náuticas tal como ocorreu no ano passado.----------------------------- 
O sócio José Vitorino Bacalhau solicitou a possibilidade de colocar 
um tabuado no seu finger do I Escalão do núcleo de recreio tendo 
sido respondido que o Clube tentará satisfazer a solicitação.------- 
O sócio Vítor Cruz referiu que, em outra instituição onde é 
membro dos Órgãos Sociais, elaboraram um acordo para 
exploração da eficiência energética pela colocação de painéis para 
aproveitamento de produção e venda de energia. Neste sentido 
ficou acordado que a Direção do Clube tentará verificar essa 
possibilidade de acordo com o novo fornecedor de combustíveis 
ou até mesmo como investimento.---------------------------------------- 
O sócio Manuel Basílio, solicita a possibilidade de receber um 
único documento quanto ao pagamento do lugar de marina anual 
em vez das habituais faturas trimestrais. Ficou acordado que será 
aberta essa exceção ao sócio para que este passe a receber assim 
a partir da anuidade de 2022.------------------------------------------------ 
Foi colocada questão à Direção, pelo sócio Vítor Cruz, acerca da 
possibilidade de alargamento do Núcleo de Recreio, utilizando 
para o efeito quaisquer tipos de fundos disponíveis para 
candidatura, tendo sido respondido que dificilmente será feito 
este alargamento pelo que o próprio Clube não tem capacidade 
financeira para assumir este custo. O Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral abordou a ambição do Clube para permitir 
pressionar a Docapesca a assumir a expansão do Núcleo de 
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Recreio. O Vice-presidente do Clube, Sr. Eng.º Francisco Silva, 
respondeu ao sócio explicando as questões do nascimento e 
manutenção do Núcleo de Recreio bem como os acordos a cinco 
(5) anos efetuados entre o Clube e a Docapesca para a realização 
da manutenção e construção do Núcleo de Recreio.------------------ 
Foi dada a palavra ao sócio Manuel Chagas o qual referiu aos 
presentes, que tão cedo não é espectável o reforço no 
investimento à Náutica de Recreio de Peniche por parte da 
Docapesca.----------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa da Assembleia geral referiu que deve a 
Direção do Clube estar atenta às possibilidades de mudança na 
estratégia do Governo e da própria Docapesca no sentido da 
ampliação e melhoramento do Núcleo de Recreio de Peniche.---- 
O Presidente da Direção reforçou a necessidade de haver ambição 
moderada por parte do Clube Naval de Peniche e da Direção 
presente, ao que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
indicou que esta necessidade deve ser moderada mas nunca 
negligenciada.------------------------------------------------------------------- 
Foi em seguida dada a palavra ao sócio José Mesquita o qual 
agradeceu a parceria estabelecida com a Associação David 
Melgueiro e anunciou a realização de uma regata da qual a 
associação fará parte. O mesmo sócio indicou ter conhecimento 
de que num prazo de cinco anos (5) não é expectável qualquer 
execução de trabalhos relativos ao Núcleo de Recreio por parte da 
Docapesca a qual tenta inclusive desresponsabilizar-se daquele.-- 
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 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 Secretário da Mesa da Assembleia-geral:  


