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   Caro Associado 

CRUZEIROS E PASSEIOS 
Realizou-se no passado dia 07 de Março na nossa sede uma reunião para apresentação formal do calendário de 
cruzeiros ANC para o corrente ano. 
Cruzeiros entretanto já realizados: 

• Cruzeiro a Tróia – de 13 a 
20 de Abril; 

• Cruzeiro a Valada – de 17 
a 20 de Abril; 

• Subida do Guadiana e 
Cruzeiro à Feira de 
Sevilha – de 01 a 11 de 
Maio; 

• Passeio ao Seixal – dias 
17 e 18 de Maio; 

• Cruzeiro às Berlengas – 
de 06 a 10 de Junho 
(organização 
AVELA/ANC); 

• Passeio à Marina Parque 
das Nações – nos dias 28 
e 29 de Junho. 

Cruzeiros previstos para os meses de Verão: 

• Cruzeiro à Galiza, de 26 de Julho a 15 de Agosto, integrado na rota marítima da peregrinação de “O 
Cabaleiro das Cunchas”, organizada anualmente pela Confraria de Bousas; 

• Cruzeiro à Manga del Mar Menor, no Mediterrâneo, de 26 de Julho a 15 de Agosto. 

 

Mais uma vez nos dirigimos a Si, 
como já vem sendo hábito, para 
apresentarmos um resumo das 
actividades da nossa Associação. Por 
manifesta falta de tempo fomos 
forçados a juntar o 1º e o 2º trimestres 
deste ano. Por essa situação, por 
favor aceite as nossas desculpas. A 
publicação deste NOTÍCIAS ANC 
coincide com a época de Verão e, 
portanto, com o tradicional período de 
férias que, desejamos, decorra de 
acordo com as suas expectativas, 
desfrutando do Mar e da Vela. 
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REGATAS E ABONOS 
Logo em Janeiro, mais concretamente no dia 21, foi publicado, no nosso site, o Calendário 2014 de regatas no 
sistema de abono ANC para a Região Centro, o qual tem sido periodicamente actualizado sempre que se justifica. 
No dia 07 de Fevereiro realizou-se na nossa sede uma reunião dos armadores do Grupo E (Sport Boats) com o 
objectivo de aumentar a participação dos veleiros deste grupo nas regatas da Região Centro. 
Regatas realizadas: 

• No dia 26 de Abril, por solicitação do Porto de Lisboa organizámos, em colaboração com o Clube de Vela do 
Barreiro, a regata do CRUISE DAY LISBON a qual pontuou por duas para efeitos de desconto de doca. Foi 
um dia muito especial, com vários navios de cruzeiro no Porto de Lisboa e que teve como principal objectivo 
divulgar a indústria de cruzeiros junto da população em geral através de diversos meios. 

• No dia 11 de Maio, a VIII Regata ‘Tertúlia Vélica’, organizada pelo Clube Náutico de Almada. 

• No dia 13 de Junho, com o patrocínio da SECOSE – Corrector de Seguros, S.A., em parceria com a ARVC, a 
APL e o nosso membro da Comissão Técnica António Peters, a ‘SAILS OF LISBON’ – Regata ao Pôr-do-
Sol que continuou noite dentro com um arraial de Santo António na Doca de Belém, contando com a 
participação record de 84 veleiros. Também esta prova, por cortesia do Porto de Lisboa, contou por duas 
para efeitos de desconto de doca. 

Aparte estas regatas ANC organizadas por clubes de vela nossos parceiros realizaram-se muitas outras regatas, 
organizadas pelos 
clubes de vela da 
região centro, as 
quais constam do 
Calendário 
publicado no nosso 
site, na secção 
Regatas.  
Fora da região 
centro, 
destacamos a 
realização no 
campo de regatas 
da baía oceânica 
da Figueira da Foz, 
das 3 regatas da Taça Lugrade 2014, organizadas pelo Clube do Mar de Coimbra. 
Próximas regatas ANC: 

• Regata Solitários ANC – dia 6 de Setembro, organizada pelo CNOCA; 

• Torneio Vela Azul – dias 04 e 11 de Outubro, organizado pela ANL e este ano dedicado ao nosso Associado 
Eduardo Henriques; 

• Regata do XXI Aniversário ANC – dia 26 de Outubro, organizada pelo CNL e patrocinada pelo Turismo de 
Macau. 

JANTARES DA TERTÚLIA VÉLICA 

Os jantares convívio da Tertúlia Vélica este ano têm sido particularmente activos e interessantes, tendo reunido um 
número acrescido de Associados e Amigos ANC: 
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• 91º Jantar, dia 09 de Janeiro, onde o navegador solitário Ricardo Diniz nos falou sobre a Expedição Mare 
Nostrum (a volta que fez à nossa pretendida ZEE - Zona Económica Exclusiva) entre 18 de Agosto e 11 de 
Setembro de 2012, a bordo de 
um monocasco de 60 pés. 

• 92º Jantar, dia 05 de Fevereiro, 
onde foi analisado, comentado e 
discutido o filme “All is Lost” 
(“Quando Tudo Está Perdido”) 
protagonizado pelo actor Robert 
Redford tendo o debate sido 
moderado pelo nosso Associado 
Sales Nunes, armador do 
‘SALINAS I’. 

• 93º Jantar, dia 06 de Março, em 
que o nosso Associado Luís 
Gasparinho, armador do 
‘CINANA’, nos relatou a terrível 
experiência vivida a bordo do 
veleiro ‘BILLE’, um Bavaria 54 
participante na Regata Cape2Rio deste ano, apanhado por ventos fortíssimos que partiram o mastro, 
capotaram o barco e levaram inclusivamente à morte um dos tripulantes. 

• 94º Jantar, no dia 03 de Abril, onde o nosso Associado Luís Santos, armador do ‘WHITE FINN’, nos detalhou 
a viagem, e respetivos preparativos, feita de Lisboa a São Tomé, num Dufour 405, com escala nas Canárias 
e em Cabo Verde. 

• 95º Jantar, no dia 16 de Maio, com a presença de membros da equipa ABU DHABI OCEAN RACING e onde 
o skipper, Ian Walker, nos 
falou sobre da participação do 
barco na próxima edição da 
Volvo Ocean Race; este 
jantar foi muito concorrido e 
realizou-se na Messe da 
Marinha, junto ao Farol da 
Guia em Cascais, 
especialmente cedida à ANC 
para esse efeito. No 
seguimento deste jantar, no 
dia 24, foi proporcionada, a 
um número limitado de 
presentes, uma visita ao 
barco desta equipa, o 
‘AZZAM’, amarrado na marina de Cascais. 

SEGURO DE GRUPO 
A apólice do nosso seguro venceu-se em 31-01-2014 e foi renovada por mais um ano com a Seguradora VICTORIA 
com manutenção do valor do prémio e algumas pequenas alterações (agravamento de 12% nas embarcações com 
mais de 30 anos - este agravamento já era de 9%; agravamento da franquia para o dobro por cada sinistro; franquia 
mínima de € 350; valor das velas e cabos até 3 anos sem desvalorização, posterior aplicação de uma desvalorização 
de 10% ao ano - um acidente no 4º ano tem uma desvalorização de 10% e assim sucessivamente). 
No dia 27 de Maio a Direcção reuniu com a SECOSE, nossa correctora do seguro de grupo, tendo analisado a 
sinistralidade deste ano. Por virtude do mau tempo que tivemos este ano (Inverno e Primavera) a sinistralidade tem 
sido elevada e a isso acrescem outros acidentes graves, como sejam a quebra de mastros, já para não falarmos dum 
Dufour 405 roubado o ano passado da marina de Albufeira e ainda sem rastoX o certo é que a companhia já 
ressarciu, este ano, o nosso associado do respectivo valor. 
A apólice do nosso seguro de frota vê-se por tudo quanto referimos bastante penalizada e já o ano passado as 
coisas não correram melhorX 
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Daí fazermos um apelo aos Associados que subscreveram o nosso seguro de grupo para, na medida do possível, e 
tendo em conta que estamos a entrar no período de férias de Verão, altura em que habitualmente todos nós mais 
usufruímos dos nossos barcos, serem cuidadosos, tendo em atenção detalhes importantes para uma navegação 

segura: 

• Vejam as previsões de mar e de 
vento na rota que vão fazer. 

• Preparem bem o barco (abasteçam 
de água, comida e combustível, 
mandem rever o motor, o aparelho 
fixo – mastro, brandais, fixações, 
molinetes, enrolador, etc. – as 
velas e todos os cabos); não 
esquecer o pneumático e o 
respectivo motor. 

• Comprovem o bom funcionamento 
da electrónica de bordo (VHF, 
plotter, GPS, radar, AIS, piloto 
automático, sonda, odómetro, 
anemómetro, antenas,X), das 
baterias, do alternador, das luzes, 
das bombas de esgoto, dos 

machos de fundo, do frigorífico, da sanita, etc.  

• Estivem bem toda a carga a bordo para 
evitar que caia, se possa partir ou até magoar 
algum tripulanteX 

SITE DA ANC  
O novo website institucional da ANC 
completou no início de 2014 o seu primeiro ano 
de vida, a informação do anterior site ainda 
está a ser progressivamente carregada no 
novo, da mais recente para a mais antiga e 
estão a ser disponibilizadas mais 
funcionalidades para facilitar a relação dos 
Associados com a sua Associação. 
Tal como anteriormente, também este novo site 
continua a ser sistemática e periodicamente 
actualizado.  

ASSEMBLEIA GERAL 

No dia 14 de Março teve lugar a Assembleia Geral Ordinária de cuja agenda constavam os seguintes pontos: 

• Analisar e votar o Relatório e o Balanço do exercício de 2013 e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. 

• Apreciar, discutir e votar a proposta da Direção para a eleição do Associado Honorário MUSEU DE 
MARINHA com efeito retroactivo a 2103. 

• Discussão de outros assuntos de interesse para a ANC e seus Associados 

• Proceder à eleição dos Órgãos Sociais da ANC para o biénio 2014/2015. 
Foram todos aprovados por unanimidade ou por maioria absoluta.  
Tendo em atenção uma salutar renovação futura do Conselho Directivo decidimos introduzir dois novos directores 
interinos, respectivamente Mário Chagas, armador do ‘PURUSHA’ e Rui Silva, armador do ‘BLUE SEVEN’. 

REUNIÕES DE DIRECÇÃO 

A Direcção reuniu regularmente e deu andamento a diversos assuntos, quer os de expediente geral, quer a todos os 
outros relacionados com as diversas áreas de funcionamento da ANC. De cada reunião foi elaborada uma acta que 
se encontra à disposição dos Associados na sede.  
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PROTOCOLOS E PARCERIAS 

Continuamos a renovar e a estabelecer acordos de parceria com vários fornecedores de materiais e serviços 
náuticos, para benefício de todos os nossos Associados: 

• No dia 30 de Janeiro publicámos o protocolo ANC / Náutica Serviços para 2014. 

• No dia 10 de Março publicámos o protocolo ANC / BYX para 2014 que contempla limpezas, reparações, 
manutenção e restauros. 

CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS
A nossa Escola de Navegadores de Recreio continua a realizar periodicamente diversos cursos e acções de 
formação, sejam de Navegador de Recreio, sejam outros como Mecânica, Radiotelefonia, Primeiros Socorros, etc.  

• No dia 07 de Janeiro teve início um novo Curso de Patrão de Alto Mar. 

• Vários cursos para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A (28 e 29 de 
Março, 23 e 24 de Maio). 

• No dia 18 de Fevereiro iniciou-se mais um Curso de Mecânica de Motores Diesel, com enfoque nos motores 
Volvo Penta e Yanmar, com a colaboração do Centro Náutico de Algés.  

• Nos dias 06 e 11 de Março realizou-se uma acção de formação em Primeiros Socorros ministrada pelo 
Enfermeiro Miguel Ângelo. 

• No dia 17 de Março iniciou-
se mais um curso de 
Operador Geral 
Radiotelefonista que, além 
de reconhecido 
internacionalmente, é 
vitalício. 

JANTAR ANUAL 
Realizou-se no passado dia 24 de 
Janeiro de 2014, na messe da 
Força Aérea, em Monsanto, o 
jantar comemorativo do XX 

Aniversário da ANC, que contou 
com a presença de ilustres 
convidados e mais de uma centena 
de Associados.  
Neste jantar foi entregue o 
Galardão Vela Azul 2013 ao Museu de Marinha que completou o seu 150º aniversário.  

OUTROS ASSUNTOS 

• Logo no início do ano tivemos um problema de rotura de água na sede, difícil de detectar mas que finalmente 
foi resolvido, ainda antes do fim de Janeiro. 

• No dia 14 de Janeiro demos conhecimento do falecimento do nosso Amigo e Associado António Gama, 
armador do ‘PALOMINO I’, um Dufour Arpege 30, pessoa muito querida no nosso meio. No dia 26 de Janeiro 
teve lugar uma romaria de homenagem a este Amigo até à bóia nº 1 da entrada do porto de Lisboa. A ANC, a 
título póstumo, pondera dedicar-lhe a Regata do XXI Aniversário ANC que se realiza no próximo dia 26 de 
Outubro, organizada pelo CNL. 

• No dia 13 de Março, aproveitando a sua deslocação a Lisboa, a fim de participarem na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL), com o propósito de divulgar a “Atlantis Cup – Regata da Autonomia” 2014, o Presidente e Vice-
Presidente do Clube Naval da Horta (CNH), respectivamente, José Decq Mota e Jorge Macedo, 
apresentaram cumprimentos ao Presidente da Direcção da ANC, em Lisboa. 

• No dia 18 de Março, em Peniche, foi assinado um protocolo de cooperação entre a ANC e a Associação 
David Melgueiro; nesta sessão a ANC foi representada pelo seu Director Interino Mário Chagas, armador do 
‘PURUSHA’. 
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• No dia 21 de Março demos conta do falecimento do nosso Associado Eng. Fernando Ribeiro e Castro, 
armador do veleiro ‘ELIEFE’ que, além de Presidente da Direcção da Associação Portuguesa das Famílias 
Numerosas era também Secretário-geral do Fórum Empresarial da Economia do Mar. 

• No dia 18 de Abril a ANC participou na apresentação formal do Projecto David Melgueiro, a expedição 
MARBOREALIS, no anfiteatro do Museu Fundação do Oriente em Lisboa. 

• No dia 31 de Maio a ANC foi convidada, na qualidade de parceiro institucional, a participar na entrega dos 
prémios LIDEMar 2014, na Alfândega do Porto, cabendo ao nosso Director Interino Mário Chagas a entrega 
do Prémio LIDE Viver Mar. 

 
Com Cordiais Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até ao próximo “NOTÍCIAS da ANC”, 
 

A Direcção,  
 
Ruy Ribeiro  
Paulo Xavier 
Mário Jacinto  
José Oliveira  
João Ramos  
Mário Chagas 
Rui Silva 
 
30 de Junho de 2014 


