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CRUZEIROS E PASSEIOS 
Realizou-se no passado dia 23 de Abril na nossa sede uma reunião para apresentação formal da proposta de 
Cruzeiro de Verão: Ceuta, 600 anos depois…  
Cruzeiros entretanto já realizados: 

• Cruzeiro da Páscoa a Tróia – de 28 de Março a 5 de Abril; 

• Cruzeiro a Valada – de 
2 a 5 de Abril. 

Por ocasião das 
comemorações do 
25ºaniversário do COMM 
(Clube dos Oficiais da Marinha 
Mercante), a ANC associou-se 
à organização de um cruzeiro 
no lugre de 4 mastros ‘Santa 
Maria Manuela’, de Aveiro para 
Lisboa, com passagem pela 
Berlenga, nos dias 30 e 31 de 
Maio. 
Cruzeiro previsto para os 
meses de Verão: 

• Cruzeiro a Ceuta, atrás 
já referido, na 1ª 
quinzena de Agosto 
que conta com 20 
veleiros inscritos e 
perto de 90 tripulantes. 

Voltamos ao seu contacto para, 
como habitualmente, expormos 
um resumo das actividades da 
nossa Associação. A falta de 
tempo obriga-nos a juntar os dois 
primeiros trimestres do ano, 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 
Regatas realizadas: 

• No dia 9 de Maio, por solicitação 
do Porto de Lisboa, repetimos a 
organização, desta vez em 
colaboração com o Sport Algés 
e Dafundo, da 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. Esta regata contou com o 
patrocínio da AIFE LIFERAFT e 
com o apoio da APL. 

• A nossa Regata Solitários ANC, inicialmente prevista para o dia 31 de Maio, teve que ser cancelada por 
diversas razões que, infelizmente, não dependiam exclusivamente da ANC. 

• No dia 07 de Junho, a IX Regata ‘Tertúlia Vélica’, organizada pelo Clube Naval de Lisboa, que contou com 
o patrocínio da SECOSE – Corrector de Seguros, S.A. 

• No dia 09 de Junho, a 
‘SAILS OF LISBON’ – II Regata ao 

Pôr-do-Sol, organizada pelo Sport 
Algés e Dafundo, com o patrocínio 
da Junta de Freguesia de Alcântara 
e apoio da APL, a qual continuou 
noite dentro com um arraial de 
Santo António na Doca de Belém, 
contando com a participação record 
de 77 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. 
De salientar, pela segunda vez, a colaboração de 30 veleiros de Associados ANC com a edição da Volvo Ocean 
Race, na qualidade de ‘Marshall Boats’. 
Fora da região centro, organizado pelo Clube do Mar de Coimbra, destacamos a realização no campo de regatas da 
baía oceânica da Figueira da Foz, nos dias 13 e 14 de Junho, do ‘V Troféu de Vela de Cruzeiro – TAÇA LUGRADE 

2015’, integrado no Campeonato Regional Norte da Classe Cruzeiros com Sistema de Abono ANC. Além da 
LUGRADE, esta prova contou com outros importantes apoios destacando-se o PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ e as 
ÁGUAS DO MONDEGO. 
Próximas regatas ANC: 

• Torneio Vela Azul – dias 12 e 13 de Setembro, organizado pelo CNOCA e que este ano será dedicado ao 
vencedor da Volvo Ocean Race, Ian Walker; 

• Regata do XXII Aniversário ANC – dia 24 de Outubro, organizada pelo CNAlmada e patrocinada, uma vez 
mais, pelo Turismo de Macau. 
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JANTARES DA TERTÚLIA VÉLICA 

Os jantares convívio da Tertúlia Vélica continuam a realizar-se ainda que mais espaçados no tempo: 

• 99º Jantar, dia 05 de Março, onde o 
conhecido velejador/navegador José Inácio nos 
falou da construção do seu novo catamaran na 
Tailândia e também da longa viagem que fez até 
Lisboa. 

• No dia 17 de Junho, a ANC organizou no 
restaurante da ANL um jantar de apoio ao 
Francisco Lufinha que vai tentar bater o seu 
recorde pessoal de distância percorrida em 
kitesurf sem paragens. 
O 100 º jantar, agendado para Setembro, terá 
como orador o skipper vencedor da última edição 
da Volvo Ocean Race, Ian Walker da equipa ABU 
DHABI OCEAN RACING, integrado nas 
comemorações do 10º aniversário da Marina de 
Oeiras.  
 

SEGURO DE GRUPO 

A apólice do nosso seguro venceu-se em 31-01-2015 e, apesar das dificuldades referidas no anterior ‘NOTÍCIAS 
ANC’, acabou por ser renovada, por mais um ano, com a Seguradora VICTORIA e a mediação da Correctora 
SECOSE. As condições do Seguro de Grupo ANC (áreas, abrangência e coberturas) mantiveram-se inalteradas 
tendo havido uma subida ligeira no valor mínimo do prémio e um comedido aumento das taxas nos seguros sem 
franquia. 
Tendo em atenção que estamos a entrar no período de férias de Verão, altura em que habitualmente todos nós mais 
usufruímos dos nossos barcos, por favor tenham em conta as seguintes recomendações 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,…), 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 tripulante… 
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SITE DA ANC  
O novo website institucional da ANC apresentou alguns problemas neste primeiro semestre que, acreditamos, se 
encontram ultrapassados. Na medida possível, o site continua a ser sistemática e periodicamente actualizado.   

ASSEMBLEIA GERAL  
No dia 10 de Abril teve lugar a Assembleia Geral 
Ordinária de cuja agenda constavam os seguintes 
pontos: 

• Analisar e votar o relatório e o Balanço do 
exercício de 2014 e apreciar o respectivo Parecer 
do Conselho Fiscal; 

• Analisar e votar a proposta da Direção de 
aumentar as quotas de Associado Armador de 
€55,00 para €60,00 e de Associado 
Patrão/Tripulante de €27,00 para €30,00;  

• Apreciar e votar a proposta da Direção 
para a eleição do Associado Honorário Eduardo 
Henrique Monteiro;  

• Discussão de outros assuntos de interesse 
para a ANC e seus associados;  
Foram todos aprovados por unanimidade, 
incluindo os discutidos em Outros Assuntos de 
Interesse para a ANC e seus Associados. 

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. 

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 os quais se 
encontram publicados no nosso 
site. 
Graças ao excelente trabalho 
desenvolvido pelo Delegado 
ANC na Figueira da Foz, José 
Santos, foi conseguido junto da 
APFF – Administração do Porto 
da Figueira da Foz, um 
desconto de 25% na Marina da 
Figueira da Foz aos veleiros de 
cruzeiro que, ao longo do ano, 

participem em pelo menos 12 regatas de vela de cruzeiro. Brevemente publicaremos, para conhecimento, o protocolo 
respectivo. 
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CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS
A nossa Escola de Navegadores de Recreio, devido a dificuldades com o número de alunos, suspendeu 
temporariamente os cursos de Navegador de Recreio, continuando, no entanto, a realizar periodicamente outros 
cursos e acções de formação como sejam os de Radiotelefonia, entre outros.  

• Três cursos para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A (10 e 11 de 
Abril, 15 e 16 de Maio, 18 e 19 de Junho). 

• No dia 26 de Fevereiro realizou-
se, na nossa sede, uma acção de 
formação sobre lodos e algas nos 
depósitos de gasóleo dos barcos 
que contou com a colaboração da 
Ultraquímica, Lda. 

• No dia 10 de Abril, a Oceano XXI 
em articulação com a ANC, levou 
a efeito um workshop sobre a 
Náutica de Recreio. 

• No âmbito da Semana Azul, a 
ANC participou na Conferência 
Portugal Náutico, uma iniciativa 
da AEP em parceria com a 
OCEANO XXI, para analisar e 
discutir a economia do mar. 

JANTAR ANUAL 
Realizou-se no passado dia 05 de Fevereiro de 2015, na messe da Força Aérea, em Monsanto, o jantar 

comemorativo do XXI 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 2014 ao nosso Associado Eduardo Henrique Monteiro. 

OUTROS ASSUNTOS 

• Nos dias 26 e 27 de Março a nossa sede esteve encerrada por motivo de férias da nossa colaboradora 
Teresa Fonseca. 

• No dia 21 de Abril a ANC participou, na marina de Oeiras e com o patrocínio da ‘OEIRAS VIVA’, na recepção 
de boas vindas ao primeiro veleiro da Associação David Melgueiro. 

• A ANC foi convidada, e aceitou, ser patrocinador oficial do evento de Responsabilidade Social promovido 
pela PWC,  Prémios Excellens Mare, que teve lugar no Casino da Figueira da Foz, no dia 9 de Maio. 

 
 
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 
 
20 de Julho de 2015 
 


