CLUBE NATAÇÃO DA AMADORA
Caros Sócios,
Caros Encarregados de Educação,

Esperamos que esta missiva vos encontre, a vós e a todos os vossos familiares, de plena
saúde e lamentamos o facto de vir ao vosso encontro neste momento tão premente para todos
nós.
O Clube Natação da Amadora tem, desde 1981, contribuído para unir e mobilizar a
Cidade da Amadora, através do meio aquático, em torno da saúde, da atividade física e do
desporto, proporcionando a todos os que deste Clube fazem parte momentos de convívio,
felicidade e fraternidade. Desde o início nos assumimos como um Clube de Pessoas e para as
Pessoas, sendo o nosso principal desígnio o serviço do bem estar, da saúde e de um estilo de
vida saudável.
Pela primeira vez na nossa História, e como entidade promotora de saúde pública,
vemo-nos forçados a apelar à mobilização e solidariedade de todos para ficar em casa, para não
nos reunirmos, para guardarmos um tempo e espaço de segurança – por nós e pelos outros, por
todos. Cada um por si só, mas todos juntos por um Bem maior.
O Clube Natação da Amadora esteve, desde o primeiro minuto, atento e em cooperação
e coordenação quer com a Câmara Municipal da Amadora quer com as Autoridades de Saúde,
tendo encerrado, em momento oportuno, a atividade das suas 4 piscinas, e que veio a coincidir
com o início do estado de emergência decretado. Um encerramento que pelas circunstâncias
atípicas que vivemos hoje, continuamos a considerar acertado – porque as responsabilidades
sociais de todos, não nos pode coartar na participação da luta que todos nós travamos hoje e
que é essencial ao obejetivo de vencer esta pandemia.
Tendo a certeza de que a decisão tomada foi a mais correta, preservando não apenas
todos os nossos utentes e sócios como igualmente todos os nossos colaboradores, não podemos
negar, contudo, as acrescidas dificuldades que este momento nos traz. Ao longo dos nossos 39
anos de atividade, já passámos por diversas batalhas, todas elas ganhas com o vosso apoio e
ajuda, sem nunca deixarmos de cumprir com as nossas obrigações de empregador e
contribuinte.
O nosso Clube emprega 24 funcionários e 18 colaboradores e mantém em
funcionamento 4 instalações desportivas do concelho da Amadora, com as receitas geradas

pelas mensalidades dos nossos utentes e sócios e do Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo celebrado com a Câmara Municipal da Amadora. O período que vivemos hoje, com
o encerramento forçado das piscinas e consequente privação de receitas – porque não iremos
cobrar mensalidades nesta situação tão excecional – coloca em questão não apenas a
subsistência do Clube como a própria subsistência de todos aqueles que dão a cara por ele.
Porque sem receitas não conseguiremos manter os compromissos para todos aqueles que
vestem a nossa camisola e são a nossa cara perante todos os sócios e de todos aqueles que nos
escolhem como a sua casa no domínio da saúde e da prática de atividade física
O pedido que hoje vos fazemos não é fácil, mas visa garantir a manutenção do Clube
Natação da Amadora e que todos os nossos colaboradores continuarem a ter uma fonte de
rendimento.
Assim, vimos por este meio apelar, numa ação de solidariedade, a todos os que tenham
possibilidade, que façam um donativo mensal de 15 euros (valor meramente indicativo) ou um
valor equiparável ao da mensalidade que não será cobrada, ao Clube Natação da Amadora,
através de transferência bancária, utilizando o IBAN
[ PT50 0007 0224 0043 2720 0066 4].
Todos os donativos recebidos serão sinalizados por forma a que, no momento em que
possamos retomar a nossa atividade normal, possa o Clube compensar através da reposição de
aulas ou entrega de merchandising.
Sabemos que qualquer donativo realizado neste momento será um esforço para todas as
famílias, mas o apelo segue no sentido de mantermos também nós, empregadores, as famílias
dos nossos colaboradores sustentadas, pagamentos de serviços essenciais a débito
(electricidade, gás e produtos tratamento da água) e possamos garantir que num futuro, que se
quer o mais próximo possível, possamos reunir-nos novamente na festa que é o desporto e
atividade física, na NOSSA casa, o CNA.
Aproveitamos este contacto para revalidar a todos a continuação de uma luta nesta
jornada que o destino nos trouxe, sempre com esperança de que tudo se resolva e com
pensamento positivo.
Na esperança de nos voltarmos a ver o mais rapidamente possível, relembrando que
Juntos somos Fortes, agradecemos a vossa amizade e solidariedade e pedimos, caso já tenham
recebido a presente missiva, que desconsiderem a repetição.
Pela Direção do Clube Natação da Amadora, Alcides Matos, Presidente da Direção.

