
Ata da Assembleia Geral da Associacso Portuauesa da Classe Access 

Aos 2 dias do m6s de abril de 2016 nas instalaqbes da Marina Yacht Clube Albufeira 
reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinaria, os Associados da Associaqio 
Portuguesa da Classe Access. 

A Assembleia Geral teve inicio as 19.30 horas, em 2a convocatoria, contando com a 
presenqa de treze Associados. 

Presidiu a reuniSo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Manuel Cesar 
Vilarinho Marques, sendo secretariado pela Senhora Elisa Bustorff. 

Dando sequ6ncia a "Ordem de Trabalhos", tendo em conta que a minuta da ata da 
reunido anterior havia sido enviada por correio electronico aos presentes, o 
Presidente da Mesa perguntou aos presentes se, na mesma, havia alguma 
incorrecqio ou lapso que devesse ser corrigida. 

NSo tendo havido qualquer pedido de esclarecimento ou correqio por parte de 
qualquer dos associados presentes, foi a ata posta a votaq80, tendo sido aprovada 
por unanimidade, n8o se tendo verificado quaisquer votos contra ou abstenqbes. 

Relativamente ao ponto 2 - Leitura, discuss80 e aprovaqdo do relatorio e contas do 
ano de 2015 - o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Direqio, senhor 
Charles Lindley que fez uma apresentaq80 do relatorio de actividades da Direqio, 
realqando o cumprimento do plano de regatas, em 2015, com duas PAN (Provas de 
Apuramento Nacional) e o Campeonato Nacional, que decorreu em Portimio, onde 
competiram pela primeira vez os Access 303, com um so tripulante, bem como a 
deslocaq50 e participaqdo de tripulaq8es portuguesas no campeonato Europeu em 
Inglaterra. 

Referiu que a media de participaqbes nas regatas nacionais desceu de 26 
velejadores em 2014 para 18 velejadores em 2015, realqou o apoio dado pela APCA 
a deslocaqio e 3 tripulaqdes ao Campeonato Europeu em Inglaterra e os resultados 
ai  obtidos, um 30, 60 e 160 lugares em Access single e um 20 e 30 lugares em 
Access duplo. 

Mais informou que pela primeira vez, os clubes do Norte realizaram um 
campeonato regional, com 4 regatas que tiveram lugar entre novembro e fevereiro, 
as regatas realizadas em Cascais e Portim8o e o estagio organizado em Inglaterra 
aquando da participaqio no Campeonato Europeu. 

Quanto as contas de 2015, o tesoureiro da Direqio, Luis Cruz, explicou o conte~jdo 
das diversas rubricas das contas, que apresentam um resultado do exercicio liquid0 
negativo de € 5.903,56 (cinco mil, novecentos e tr6s euros e cinquenta e seis 
c~nt imos),  adiantando que este valor e confortavelmente compensado pelos 
resultados transitados de anos anteriores, mais referiu que houve varios 
pagamentos efectuados em 2015, mas relativos despesas de 2014 e que as 
despesas com as deslocaqdes a Inglaterra foram superiores as que estavam 
inicialmente previstas, salientou, ainda, o importante papel que tem o patrocinio da 
Seth que assegura maior parte das receitas da associaqio. 



0 Presidente da Mesa, procedeu a leitura do parecer do Conselho Fiscal que aprova 
o relatorio e contas da direcqzo e recomenda a Assembleia Geral a sua aprovaqio. 

0 associado Luis Brito, em representaqzo do Iate Clube de Portimio, dizendo n80 
pretender por em causa as contas da associaqio ou o bom trabalho da direcqzo, 
sugeriu que as contas e a documentaqio relacionada fossem enviadas aos 
associados com alguma antecedencia face a data da assembleia geral, bem como 
que as contas deveriam estar mais discriminadas. 

Posto a votaqio o Relatorio e Contas de 2015, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade, n3o se tendo verificado qualquer voto contra ou abstenqzo. 

Com referencia ao ponto terceiro da ordem de trabalhos - Discuss20 e aprovaqzo 
da proposta de orqamento para 2016 - foi dada a palavra ao Presidente da Direqio 
que exp6s aos presentes os principais pontos do orqamento proposto para 2016, 
tendo referido que a associaqio disp6e ainda de um saldo de resultados de anos 
anteriores que Ihe permite fazer face as despesas correntes e ao apoio a realizaqzo 
das provas do programa nacional, as 2 PAN e o campeonato nacional, as demais 
atividades, o seu apoio fica dependente da concretizaqio da manutenqio do 
patrocinio por parte da Seth, cujo montante, para 2016 ainda n i o  esta 
definitivamente assegurado, assim o orqamento previsto para 2016, caso se 
concretize o patrocinio da Seth atinge o montante de € 23.600,00, reduzindo-se 
para, apenas, f 6.000,00 caso tal patrocinio n2o se concretize. 

De qualquer modo, adiantou que e intenqio da direcqzo, em 2016, dar mais apoio a 
atividades sociais / protocolos com associaq6es do que a realizaqio de regatas ou 
deslocaq6es a provas internacionais. 

0 associado Jose Manuel Albuquerque (Sport Clube do Porto) questionou a direcq2o 
em que consistem as atividades sociais a que a direqio pretende dar prioridade em 
termos orqamentais e se no orqamento, esta previsto o apoio na deslocaqio ao 
campeonato do mundo, por parte de tripulaq6es portuguesas. 

Em resposta a estas questaes, o Presidente da DireqSo referiu que, nos termos do 
protocolo assinado com a Seth, o apoio a conceder aos diferentes clubes esta 
dependente da pratica regular e semanal de vela adaptada, bem como a 
comprovaq20 da existsncia de um protocolo que envolva o clube, uma inst i tui~do 

- d e  apoio a pessoas com mobilidade reduzida, desde que estejam respeitadas estas 
condiq6es os clubes poderio candidatar-se ao apoio a conceder pela APCA, caso o 
apoio da Seth se mantenha; quanto ao demais reiterou que a APCA nzo tem 
previsto qualquer apoio financeiro para deslocaq6es a provas internacionais em 
2016. 

0 associado Luis Brito, em representaqio do Iate Clube de Portimzo, referiu que o 
orqamento deveria estar mais discriminado e ser enviado aos associados corn 
alguma antecedsncia face a data da assembleia geral. 

N80 havendo mais intervenqaes, foi posto a votaqzo o orqamento para o ano de 
2016, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, sem qualquer voto contra, mas 
com 4 abstenqces, dos associados Sport Clube do Porto, Iate Clube de Portimzo, 
Luisa Graqa e Pedro Carvalho. 



Entrando no ponto quarto da ordem de trabalhos - Exclusdo de socios por falta de 
pagamento, nos termos do art. 70 dos Estatutos, o tesoureiro Luiz Cruz leu o nome 
dos associados que ndo efectuaram o pagamento das quotas desde 2014, pelo que, 
no cumprimento do disposto nos Estatutos da AssociaqEio, propas a sua exclusdo 
como associados. 

Posta a votaqdo, foi a proposta de exclusdo dos referidos associados, aprovada por 
maioria com os votos contra dos associados Sport Clube do Porto, Iate Clube de 
PortimSo e Pedro Carvalho, anexando-se a presente ata a lista dos socios excluidos. 

0 associado Sport Clube do Porto esclareceu que votou contra por considerar que 
se trata de materia que ndo tem de ser votada em Assembleia Geral decorrendo 
dos proprios estatutos. 

0 associado Iate Clube de Portimdo, secundado pelo associado Pedro Carvalho, 
esclareceram que votaram contra por considerarem que a associaqdo deveria tentar 
conservar os associados, saber as raz6es do seu afastamento e ndo exclui-10s da 
associaqdo. 

Entrando no ponto quinto da ordem de trabalhos - Eleiqdo dos Orgdos para os 
corpos gerentes para o bienio 2016-2018, referiu o Presidente da Mesa que apenas 
tinha dado entrada uma lista concorrente com a seguinte composiqdo: 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente - Clube Naval Povoense (Manuel Cesar Marques) 

Secretario - Jorge Andrade 

Secretario - Maria Elisa Ramalho OrtigEio Bustorff Silva 

Direqdo 

Presidente - Clube Naval de Cascais (Charles Lindley) 

Vice-Presidente - Eduardo C8rte-Real 

Secretirio - Jose Ramos 

Tesoureiro - Luis Cruz 

Vogal - Jorge Feist 

Conselho Fiscal 

Presidente - Clube de Vela de Viana do Castelo (Jose Cavalheiro) 

Vogal - Jorge Figueiredo 

Vogal - Filipe Leite 

0 associado Iate Clube de Portimdo, pediu a palavra e tendo-lhe sido concedida, 
referiu que nEio houve conhecimento atem pado por parte dos associados da 
composiqEio da lista concorrente e lamentou que ndo exista uma renovaqdo dos 



orgdos sociais, verificando-se que a direcqio e constituida por associados 
provenientes de um mesmo clube. 

Em resposta o presidente da mesa referiu que, embora concordasse que as listas 
concorrentes deveriam ser comunicadas com maior antecedgncia aos associados, a 
verdade e que os estatutos a tal n i o  obrigam e que a renovaqzo dos 6rgdos 
dirigentes da associaqdo depende dos proprios associados que s i o  livres de 
apresentar diferentes listas concorrentes. 

Uma vez que apenas se apresentou a sufragio uma lista concorrente, o presidente 
da mesa p6s a votaqio a referida lista, que foi aprovada por maioria dos presentes, 
apenas com um voto contra do Iate Clube de Portimio. 

Por deliberacio da undnime da Assembleia foram, de imediato, empossados nos 
seus cargos os membros dos orgdos diretivos ora eleitos. 

Pelo que se passou ao ponto sexto da ordem de trabalhos- discussio da alterasdo 
das regras da classe Access/Hansa, foi dada a palavra ao Presidente da DireqZo, 
Charles Lindley que informou a assembleia que, de acordo com as directivas 
internacionais da classe, as regatas da Classe Hansa/Access, teriam de passar a ser 
<<Open>>, a bertas a todas as pessoas/velejadores que qu iserem participar, 
independentemente de sofrerem qualquer dificuldade ou limitaqio de locomoqdo. 
Mais referiu que esta decisio n i o  e do agrado da APCA, o que foi comunicado as 
instdncias internacionais, mas que, face a decisdo da classe internacional, a APCA 
n80 tem outra hipotese que nSo seja respeitar estas novas diretivas, razz0 pela 
qua1 todas as regatas do calendario oficial da APCA, as P.A.N. e o Campeonato 
Nacional vai passar a ser abertas e se vai dispensar a classificaqdo funcional dos 
velejadores. 

Varios associados manifestaram o seu desagrado pela decisio da Classe 
internacional, referindo que retira a possibilidade de uma competiqdo justa entre os 
diversos velejadores, realqando-se as posiqaes assumidas pelos associados, Sport 
Club do Porto, Pedro Carvalho e Luisa Graqa que sugeriram que, pelo menos, nas 
competiqaes nacionais se fizessem duas classificac6es para cada uma das provas. 

Em resposta, o presidente da direcqdo reiterou que ndo concordava com a medida 
da Classe internacional, mas que a APCA teria de respeitar as directivas emanadas 
nas provas do calendario oficial nacional. 

Finalmente entrando no setimo e liltimo ponto da ordem de trabalhos, <<Discuss%o 
de outros assuntos para a classe Access>>, o representante do Sport Club do Porto, 
referiu que a associaqio devia apostar e apoiar mais as deslocaqijes dos 
velejadores a provas internacionais e que os socios deviam ser ouvidas no que diz 
respeito as decisaes mais importantes; por sua vez o representante do Iate Clube 
de Portimio, referiu que tinha sido um err0 nomear como treinador das equipas 
que estiveram presentes no Campeonato da Europa, em 2015, uma pessoa que ndo 
era treinador de nenhum dos clubes dos atletas que participaram no campeonato 
Europeu. 

0 presidente da direcqio respondeu, referindo que, conforme ja salientado, o 
or~amento  da associaqdo esta muito dependente do patrocinio da Seth e que urna 
das condiqces para a concessio desse mesmo patrocinio e o apoio a ativi'dades de 



caracter social e inclusivo, com utentes de instituiq6es de solidariedade social, pelo 
que se tern de respeitar esse cornpromisso; relativamente a questgo do treinador 
escolhido para o campeonato da Europa referiu que considera ter sido uma opqZo, 
ngo s6 por ter sido do agrado dos velejadores presentes, como pelos bons 
resultados desportivos que ai forarn alcanqados. 

AS 20 horas e 45 minutos, ngo havendo outras intervenq6es, o Presidente da Mesa 
deu por encerrados os trabalhos e finda a presente assembleia. 

Albufeira, 2 de abril de 2016. 

0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 


