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Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Municipal de Almada  

Dr. José Joaquim Leitão  
 
Data: 16 de Junho de 2022 
 
Assunto: Requerimento a apresentar à Câmara Municipal de Almada: Clube 
Náutico de Almada, que futuro? 
 
O Grupo Municipal do Partido CHEGA, através do Deputado Municipal, Nuno 
Mendes, vem, respeitosamente, ao abrigo das disposições legais e regimentais, 
Requer a V. Exa. que se digne enviar para a Câmara Municipal de Almada o 
presente Requerimento, no qual se requer informações sobre o futuro do Clube 
Náutico de Almada – CNA. 
 
O Deputado Municipal, Nuno Mendes, requer informações porque tomou 
conhecimento que o Clube Náutico de Almada irá em breve ser 
transferido/movido para a Doca 11 ou 13, segundo se apurou. 
 
Considerando que: 
1. Foi fundado em 9 de abril de 1975; 
2. O Clube Náutico de Almada (CNA) é uma associação de carácter 
desportivo, cultural e recreativo sem fins lucrativos; 
3. tem por objeto o desenvolvimento geral das atividades náuticas e em 
especial a Vela e a Canoagem; 
4. começou a sua atividade no Cais do Ginjal, na margem esquerda do Tejo, 
tendo posteriormente passado para o Cais do Olho de Boi, a jusante desta; 
5. Atualmente encontra-se a desenvolver a sua atividade em Cacilhas, no 
largo Alfredo Diniz ; 
6. Conta com um número de sócios ativos na ordem dos 300; 
7. é o único clube dedicado à vela e à canoagem na cidade de Almada; 
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8. oferece, consequentemente, um dos raros interfaces entre a população e 
o Rio Tejo;  
9. O CNA efectuou em 2011 e 2012 o projeto de preparação e utilização das 
suas atuais instalações e equipamentos de apoio, no âmbito da recuperação e 
revalorização da zona ribeirinha, em Cacilhas, ao abrigo do Programa de Ação para 
as “Parcerias para a Regeneração Urbana”, no domínio da “Valorização de Frentes 
Ribeirinhas”, da “Política de Cidades POLIS XXI”, contando para tal com o Apoio 
da Câmara Municipal de Almada; 
10. Este Clube Náutico de Almada tem com a Câmara Municipal de Almada um 
contrato de Comodato; 
11. Este CNA entregou há mais de 4 (quatro) anos um Relatório, com uma 
memória descritiva das suas necessidades futuras, à Câmara Municipal de 
Almada; 
12. Até à presente data, nenhum feedback a esse mesmo Relatório foi dado; 
13. O CNA tem várias valências; 
14. O CNA tem vários cursos de vela com a vertente educacional; 
15. O CNA dispõe de embarcações para o exercício de Vela adaptada; 
16. O CNA tem recusado embarcações e navegadores; 
17. O CNA apoia o desporto escolar; 
 
Considerando ainda que: 
1. Numa primeira instância as actuais instalações do CNA iam ser cedidas à 
Transtejo; 
2. Numa segunda versão, as referidas instalações iam ser cedidas à Marinha 
de Guerra Portuguesa, segundo se apurou; 
3. O CNA precisa para a sua deslocação para a Doca 11 ou 13 de dinheiro vivo 
para efectivar a sua mudança; 
4. O CNA ao mudar-se para a referida Doca terá custos agravadíssimos e 
certamente insuportáveis para uma Associação sem fins lucrativos;  
5. Os molhes da referida Doca, terão de ser totalmente reparados e 
reconstruídos, o que acarreta, per si, milhões de euros de investimento, o que não 
é exequível para o CNA; 
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6. A referida Doca, seja ela qual for, tem de ser totalmente reabilitada e 
construída nela novas estruturas e infra-estruturas capaz de acolher as 
embarcações actuais; 
7. O CNA tem vindo a emprestar aos Bombeiros e à Polícia Marítima a sua 
rampa para que eles desçam as suas embarcações no exercício das suas funções; 
8. O CNA não consegue, só por si, acarretar com tanto investimento, que 
importa uma enorme despesa, esta insuportável para o Clube em apreço; 
9. O CNA é uma enorme mais-valia para o Concelho de Almada,  
 
O Deputado Nuno Mendes, requer assim, com base em todos os presentes 
Considerandos, informações cabais e inequívocas, sobre o futuro do Clube 
Náutico de Almada. 
 
Requer, para além das informações gerais, outras adicionais e específicas e que 
aqui sub se reproduzem: 
1) Para quando se prevê a deslocação do Clube Náutico de Almada para uma 
qualquer Doca? 
2) Que condições serão dadas ao CNA para se instalar no novo espaço? 
3) Quem acarretará monetariamente com as Obras novas, que serão 
obrigatoriamente executadas /elaboradas no novo espaço cedido ao CNA? 
4) Que tipo de contrato será feito posteriormente com o CNA? 
5) Será o CNA inserido num futuro projecto/ Plano de Pormenor para a 
reabilitação de todo o litoral/ frente ribeirinha? 
6) Será solicitado um novo Relatório ao CNA, uma vez que o entregue conta 
já com mais de 4 (quatro) anos, estando assim desajustado às reais necessidades 
do Clube em apreço? 
7) Quem suportará as Obras de reabilitação e reconstrução do Molhe da 
Doca? 
8) A Câmara Municipal de Almada ajudará o CNA com fundos próprios e 
apoiará o mesmo na obtenção de Fundos Europeus? 
9) Para quando se prevê a aprovação de uma qualquer reabilitação para todo 
este litoral/das frentes ribeirinhas? 
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10) Em que ponto se encontram os Estudos e, quiçá, um Plano para toda esta 
frente ribeirinha? 
 
Pede deferimento ao seu Requerimento, 
 
 
 

Nuno Mendes 
Deputado Municipal 

Líder do Grupo Municipal - CHEGA 
 


