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O  Clube Naval de Peniche (CNP) 

Fundado em 25 de Janeiro de 1956, este clube já esteve instalado em diversos 

locais da cidade, estando neste momento sediado no Forte das Cabanas, junto 

à Ribeira Velha, no centro da cidade de Peniche. Em Outubro de 2009, o seu 

edifício sede, a antiga lota de Peniche, foi demolido por já não apresentar 

condições de segurança adequadas. O CNP passou, então, a ocupar 

provisoriamente dois contentores metálicos, instalados no referido local. 

Instituição de utilidade pública, conta atualmente com cerca de 750 

associados. 

Desde sempre dedicado à divulgação e prática de desportos náuticos, dedica-

se atualmente às modalidades de pesca de alto mar, pesca submarina, 

mergulho com escafandro autónomo, escola de navegadores de recreio, vela 

de cruzeiro e escola de vela com vertente de competição. 

Desde 1992 até 2007, o CNP teve em funcionamento um protocolo de 

colaboração que envolveu as escolas do concelho de Peniche e ainda a escola 

do 2º e 3º ciclo de Ribamar, concelho de Lourinhã. Esta colaboração com o 

Ministério da Educação através do seu Gabinete Coordenador do Desporto 

Escolar permitiu que anualmente mais de cem jovens velejadores fizessem a 

sua iniciação a esta modalidade, a partir do 3º ano de escolaridade. Durante 

este período, a par da iniciação foi desenvolvida também a prática de 

competição nas vertentes Desporto Escolar e Desporto Federado. 

Os resultados mais significativos dos velejadores do CNP estendem-se  desde 

as regatas de iniciação dos mais jovens do desporto escolar até às 

participações em diversos Campeonatos da Europa da classe L’Équipe. 

A título de exemplo, na sua história recente a escola de vela do CNP e os seus 

velejadores conseguiram os seguintes resultados: 

1997 / 1998 

Taça do Oeste – (Troféu de desporto escolar para as escolas da zona Oeste) – 

Classe Optimist – 1º 

Encontro Nacional das Atividades Náuticas do Desporto Escolar – 1º 

Campeonato Regional da Classe L’Equipe – 4º 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 10º 

1998 / 1999 

Torneio Internacional do Carnaval – Vilamoura – 1º – Classe L’Équipe. 

Campeonato Regional da Classe L’Équipe – 1º 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 2º 

Taça do Oeste:           – 1º Classe Laser 
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1º Classe L’Équipe 

2º Classe Optimist 

Encontro Nacional das Atividades Náuticas do Desporto Escolar: 

1º – Classe Optimist 

1º – Classe L’Équipe 

2º – Classe Laser 

Encontro de Juvenis de Países Europeus – 17º – Classe L’Équipe. 

Campeonato Europeu da Classe L’Équipe – 37º e 38º 

1999 / 2000 

Taça do Oeste:     1º – Classe Optimist 

1º – Classe Laser 

1º – Classe L’Équipe 

Torneio Internacional do Carnaval – Vilamoura – 1º – Classe L’Équipe 

Campeonato Regional da Classe L’Équipe – 1º e 3º (melhor feminino) 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 2º e 4º (melhor feminino) 

Campeonato da Europa da Classe L’Équipe – 31º e 37º. 

2000 / 2001 

Torneio Internacional do Carnaval – Vilamoura – 1º, 2º, e 3º da Classe L’Équipe. 

Campeonato de Portugal de Juniores – 13º e 16º – Classe 420. 

Encontro Nacional das Atividades Náuticas do Desporto Escolar – 1º e 3º Classe 

Optimist. 

Campeonato de Portugal de Juniores – 13º e 16 º – Classe 420 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 1º, 2º, e 3º 

Encontro de Juvenis de Países Europeus – 5º e 7º – Classe L’Équipe. 

2001 / 2002 

Taça do Oeste:     1º – Classe Laser 

1º – Classe Optimist 

1º – Classe L’Équipe 

Campeonato Regional da Classe L’Équipe – 1º, 2º e 3º. 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 1º 

Encontro de Juvenis de Países Europeus – 6º – Classe L’Équipe 

2002 / 2003 

Campeonato de Portugal de vela Ligeira – 4º – Classe 420 
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Campeonato Regional da Classe L’Équipe – 1º. 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 1º 

Campeonato Europeu da Classe L’Équipe – 12º 

Taça do Oeste – 1º – Classe Optimist 

Encontro Nacional das Atividades Náuticas do Desporto Escolar – 1º – Classe 

Optimist. 

2003 / 2004 

Taça do Oeste:           1º – Classe Optimist 

1º – Classe Laser 

Campeonato Regional do desporto escolar – 5º, 6º, 8º, 9º – Classe Optimist 

Encontro Nacional das Atividades Náuticas do Desporto Escolar – 1º feminino, 

3º masculino – Classe Optimist 

Campeonato Nacional da Classe L’Équipe – 2º 

Em 2005, o CNP foi responsável pela organização de um evento internacional 

de vela: o Campeonato da Europa da Classe L’Équipe. 

Para além das participações nos campeonatos referidos o CNP foi regularmente 

responsável pela organização de provas de grande responsabilidade do 

panorama nacional, tais como campeonatos regionais e nacionais de diversas 

classes de embarcações de vela ligeira. Das provas organizadas, as de maior 

responsabilidade terão sido o Campeonato de Portugal Absoluto das classes 

470, Mistral, Europe, Laser Standard e Fourty Niner, em Março de 2003, nesta 

prova foi feita a seleção para os campeonatos da Europa e do Mundo de cada 

classe de embarcação, bem como o já referido Campeonato da Europa da 

Classe L’Équipe. 

Algumas das provas organizadas reuniram mais de cem embarcações. 

Além de provas de vela o CNP organiza regularmente Concursos de Caça 

Submarina, Encontros de Mergulho e de Foto Subaquática bem como 

concursos de pesca de Alto Mar e encontros de motas de água. É de destacar 

também as Jornadas Náuticas, evento anual que reúne atletas de todas as 

modalidades praticadas no CNP e que além de atividades de competição e de 

lazer proporciona também à população de Peniche momentos culturais e de 

formação bastante apreciados, tais como exposições diversas, filmes, 

palestras, tertúlias, etc. 

Na modalidade de Pesca Submarina, recentemente os atletas do CNP 

conseguiram o 1º lugar no Campeonato nacional de Pesca Submarina, em 

2008, bem como o 1º lugar no Campeonato Regional de 2010. 
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O CNP tem também em atividade uma escola oficial de navegadores de recreio 

que ministra cursos de marinheiro, patrão local, patrão de costa e de operador 

radiotelefonista e uma escola de mergulho com e sem escafandro autónomo. 

Por falta de edifício adequado, a escola de Vela do CNP e a Escola de 

Navegadores de Recreio têm a sua atividade temporariamente suspensa. Pela 

mesma razão, as Jornadas Náuticas não se realizam desde 2006, depois de 

terem sido levadas a cabo 5 edições desse evento. 

O CNP dispõe de serviço de grua, abastecimento de combustíveis e 

parqueamento de embarcações. É também a entidade que ocupa o Núcleo de 

Recreio  de Peniche. 

As atuais instalações, junto à antiga lota da cidade, compreendem apenas os 

serviços de secretaria e oficina, complementados pela estação de enchimento 

de garrafas de ar comprimido, equipamento fundamental para a cidade de 

Peniche, dado o crescente número de praticantes de mergulho que pretendem 

usufruir das extraordinárias condições desta região. 

Várias entidades contam com a colaboração do CNP. A título de Exemplo 

podem ser referidas a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Peniche, a Comissão responsável pela organização da Festa de Nossa Senhora 

da Boa Viagem, a Câmara Municipal de Peniche, as Piscinas Municipais, entre 

outras. 

O CNP pretende edificar novas instalações, mais adequadas e em local mais 

apropriado. O novo edifício ficará localizado no Cais das Gaivotas, na zona 

exterior ao fosso das muralhas, de frente para as águas do Porto de Peniche e 

compreenderá, além dum espaçoso hangar de usos gerais, uma secretaria, 

modernos balneários com condições também para cidadãos com mobilidade 

reduzida, salas de aula e de reuniões, oficina, estação de enchimentos de 

garrafas de mergulho, espaços para exposições e auditório multiusos. O 

edifício poderá vir a ser complementado com rampa varadouro e espaço 

exterior adequado à realização de grandes eventos desportivos, nacionais e 

internacionais. 

Com a construção deste equipamento, a dinâmica do CNP será reforçada, com 

vantagens para Peniche, para a zona Oeste e para os praticantes de 

modalidades náuticas em geral, levando Peniche diretamente para o grupo das 

cidades portuguesas com melhores condições para a prática da vela ligeira, 

mergulho e outras modalidades, tanto de competição como de lazer, 

contribuindo para a projeção de Peniche e da zona Oeste como destino 

turístico de excelência. 

Para levar a cabo este objetivo, o CNP conta com a colaboração da Câmara 

Municipal de Peniche, do Instituto Portuário do Centro e do QREN. 


