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CRUZEIROS E PASSEIOS 
Realizados: 

• Entre os dias 8 e 20 de Abril realizou-se mais uma Subida do Guadiana e, logo a seguir, novo cruzeiro a 
Sevilha, à famosa Feira de Abril que decorreu entre 16 e 21 de Abril, com passagem por Chipiona. 

• De 25 a 28 de Abril, tirando partido do feriado 25 de Abril, efectuou-se um cruzeiro a Tróia. 
• No fim-de-semana de 4 e 5 de Maio, coincidindo com o “Dia da Mãe”, realizou-se um Passeio ao Seixal em 

parceria com a Marina Parque das Nações. 
• De 6 a 10 de Junho realizou-se o XVIII Cruzeiro à Berlenga organizado pela AVELA em parceria com a 

ANC. 
• Nos dias 15 e 16 de Junho realizou-se um Passeio ao Seixal, à Praia dos Corvos, à qual a QUERCUS 

atribuiu este ano a classificação de ‘praia com qualidade de ouro’ (classificação atribuída às zonas balneares 
do país com melhores resultados em termos de qualidade da água). 

Para preparação do Cruzeiro de 
Verão aos Açores que se 
realiza de 20 de Julho a 18 de 
Agosto, organizado pelo CNOCA 
e pela ANC, comemorando os 
125 anos do CNOCA e com 
participação da flotilha na 25ª 
edição da Regata Atlantis Cup, 
realizaram-se duas sessões de 
formação em Segurança, 
Salvamento e Sobrevivência no 
Mar: 

• Dia 27 de Junho na sede 
da ANC (parte teórica) 

• Dia 29 de Junho na Base Naval do Alfeite – piscina do CEFA (parte prática) 
 

 

 
Mais uma vez nos dirigimos a si 

para, como já vem sendo 
hábito, apresentarmos um 
resumo das actividades da 
nossa Associação ao longo 
do 2º trimestre deste ano. A 
publicação deste NOTÍCIAS 
ANC coincide com a época 
estival e, naturalmente, com 
o tradicional período de férias 
que, fazemos votos, decorra 
de acordo com as suas 
expectativas, desfrutando do 
Mar e da Vela. 
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REGATAS E ABONOS 
Regatas realizadas: 

• No dia 21 de Abril, organizada pelo Clube 
Naval de Lisboa (CNL), a VII Regata 
Tertúlia Vélica. 

• No fim-de-semana de 11 e 12 de Maio, 
organizado pelo Associação Naval de 
Lisboa (ANL), o Troféu Vela Azul. 

Aparte estas regatas ANC organizadas por clubes 
de vela nossos parceiros realizaram-se outras que 
destacamos pela sua importância: 

• No dia 6 de Abril, organizada pelo Clube 
Náutico de Almada (CNA), a Regata Cidade 
de Almada. 

• No dia 7 de Abril, organizada pelo Clube dos 
Oficiais da Marinha Mercante (COMM), a 9ª 
Regata Escola Náutica 2013. 

• No dia 13 de Abril, organizada pela 
Associação Naval de Lisboa (ANL), a 
Regata de Aniversário da ANL. 

• Nos dias 1 e 4 de Maio, respectivamente, 
organizadas pelo Clube Sportivo de 
Pedrouços, a IX Regata António Perfeito e a 
IV regata Carlos Alberto Santos. 

• No dia 5 de Maio, organizado pela 
Associação Naval de Lisboa (ANL), o Troféu 
Generali 2013. 

• No dia 18 de Maio, organizada pelo Sport 
Algés e Dafundo (SAD), a 1ª Regata Feira 
Náutica do Tejo. 

• No dia 19 de Maio, organizado pelo Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), a Regata 
Dia da Marinha 2013. 

• De 24 a 26 de Maio, organizada pelo Clube Naval de Sesimbra (CNS), a Regata Festival de Sesimbra 2013. 
• Nos dias 25 e 26 de Maio, organizada pela Secção Náutica da União Desportiva Vilafranquense (UDV) a 

XXVI Regata Entre-Pontes. 
• Nos dias 15 e 16 de Junho, organizado pelo Clube Naval de Cascais (CNC), o XIV Troféu Marina de Cascais. 
• No dia 22 de Junho, organizada pelo Club Sportivo de Pedrouços (CSP) a III Regata Pina e Tavares. 
• No dia 23 de Junho, organizada pela Associação Naval de Lisboa (ANL), a Regata dos Pilotos 2013. 
• No dia 29 de Junho, , organizada pelo Sport Algés e Dafundo (SAD), a Regata Aniversário SAD 2013. 
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Regatas ANC a realizar proximamente: 
• No dia 7 de Setembro, organizada pelo Clube Náutico de Almada (CNA), a Regata Solitários ANC 2013.  
• No dia 27 de Outubro, organizado pelo Clube de Vela do Barreiro (CVB), o XX Troféu de Aniversário ANC, 

com o patrocínio do TURISMO DE MACAU e o apoio da SECOSE e da OLIMPIC SAILS. 
Relativamente a ABONOS, com o objectivo de promoção do nosso sitema de abono, foram estabelecidas parcerias 
com o Clube Naval da Horta e com o Ginásio Clube Naval de Faro para atribuição gratuita de certificados de abono 
ANC aos veleiros que desejem participar, respectivamente, na 25ª Edição da Regata Atlantis Cup e na Volta ao 
Algarve 2013. 
 

FEIRA 
NÁUTICA 
DO TEJO  
A convite do Centro 
Náutico de Algés, 
entidade organizadora 
desta 2ª edição da Feira 
Náutica do Tejo, a ANC 
esteve presente com um pequeno stand onde mostrou aos visitantes as suas actividades. A feira decorreu em dois 
fins-de-semana seguidos, de 17 a 19 e de 24 a 26 de Maio. 
 

SEGURO DE GRUPO  
O nosso seguro de frota continua a responder de forma muito positiva aos sinistros que vão acontecendo, sobretudo 
nos primeiros meses deste ano que, como já referimos no NOTÍCIAS ANC anterior, foi particularmente agressivo em 
termos meteorológicos. 
A este propósito e para balanço dessa sinistralidade, realizámos uma reunião com a SECOSE (nossa correctora do 
seguro de grupo junto da VICTORIA) no passado dia 8 de Maio.  

O período de Verão corresponde às férias o que acarreta habitualmente uma maior utilização dos barcos. Nunca é de 
mais pedir a todos o maior dos cuidados, com o objectivo de prevenir acidentes pelo que, antes de largarem do 
vosso posto habitual de amarração, tenham 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,R), 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. 
 

SITE DA ANC  
O novo site da ANC, que entrou em funcionamento no início deste ano, continua a ser sistemática e periodicamente 
actualizado, tentando estar ao nível das exigências dos nossos Associados.  
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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, tendo os 
mesmos sido publicados no site 
para conhecimento dos 
interessados.  
 

 
CURSOS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO 
A Escola de Navegadores de Recreio da ANC continua a realizar regularmente cursos de: 

• Patrão Local, 
• Patrão de Costa, 
• Patrão de Alto Mar (terminou recentemente o curso iniciado em Novembro de 2012), 
• Operador Radiotelefonista Categoria A, e 
• Operador Geral Radiotelefonista. 

A este respeito recomendamos que visite a secção ESCOLA / CURSOS em http://www.ancruzeiros.pt/escola-cursos. 
 

QUALIDADE 
DA 

INSCRIÇÃO
No seguimento da deliberação 
emanada da última Assembleia 
Geral realizada no passado dia 
22 de Março, acerca da forma 
como a ANC se deve filiar na 
Federação Portuguesa de Vela, 
a Direcção decidiu proceder a 
uma consulta não vinculativa a 
todos os Associados para 
auscultar a sua opinião. A 
consulta decorreu durante a primeira quinzena de Junho, tendo os resultados recebidos sido divulgados na segunda 
quinzena.  
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OUTROS ASSUNTOS 
• A nossa Tesoureira, Filipa Mendes, encontra-se de baixa por motivo de maternidade e as suas funções têm 

sido interinamente asseguradas pela nossa Associada Helena Oliveira. 
• No final de Abril foi constituído um Grupo de Trabalho entre os nossos Associados para elaboração de uma 

proposta da ANC para a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2019 que esteve em discussão pública até 
31 de Maio. 

• Demos conhecimento da morte prematura do Pedro Marques, ocorrida a 20 de Maio, e organizámos uma 
romaria de homenagem a este bom amigo, no dia 1 de Junho, até à Bóia nº 2 do Porto de  Lisboa. 

• A ANC associou-se à ABAE na iniciativa leva a cabo no dia 8 de Junho – Comemoração do Dia Mundial dos 
Oceanos – que contou com o apoio do Porto de Recreio de Oeiras e do Município de Oeiras. Todo o 
lixo/plástico recolhido pelas embarcações participantes foi pesado, classificado e exposto com o objectivo de 
sensibilizar as pessoas para a urgente limpeza dos oceanos e para a recusa progressiva na utilização do 
plástico. 

• No dia 20 de 
Junho teve lugar 
na nossa sede, 
em Lisboa, o 
lançamento do 
livro “Mar de 
Alborán – 
Cruzeiro ANC 
2010” da autoria 
do nosso 
Associado Pedro 
Diener Pereira 
em conjunto com outros participantes deste cruzeiro. 

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

A Direção,  
 
Ruy Ribeiro  

Paulo Xavier 

Filipa Mendes  

José Oliveira  

Rogério Chumbinho / João Silva Ramos  

  

27 de Julho de 2013 


