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NOVA SEDE DA ANC 
Finalmente, uma nova sede, com Licença de Utilização Privativa pelo prazo de 10 anos, com efeitos a partir de 01 de 
Agosto de 2011. A mudança da sede anterior para a nova decorreu, com normalidade, entre os dias 7 e 10 de 
Outubro, passando a nova sede a funcionar em pleno a partir desse dia. 
A nova sede localiza-se na doca de Belém, no módulo entre a DND e o ex-Belém Terrace e dispõe de 2 pisos. A 
nova direcção completa é a seguinte: Edifício de Apoio à Náutica de Recreio – Módulo 1, Avenida de Brasília – Doca 
de Belém, 1300-598 Lisboa. 
No próximo dia 22 de Outubro contamos fazer a tão prometida festa de inauguração das novas instalações. No 
mesmo dia decorre a nossa regata de XVIII Aniversário, de que falaremos adiante, estando todos os Associados 
convidados a visitar e conhecer a nova sede, entre as 15:00 e as 17:00. 
 

CRUZEIROS E 
PASSEIOS 
O terceiro trimestre deste ano 
contou, como “prato forte”, com o 
Grande Cruzeiro de Verão ao Porto 
Santo que decorreu entre 23 de 
Julho e 15 de Agosto. Antes do seu 
arranque, tiveram lugar diversas 
acções de formação, destinadas 
prioritariamente aos participantes, 
mas abertas também a outros 
Associados interessados, de que vos 
falaremos mais adiante.  
No dia 30 de Setembro, realizou-se na Messe de Oficiais da Força Aérea, em Monsanto, o jantar de encerramento do 
cruzeiro de Verão deste ano tendo, no final, sido entregue a cada skipper uma placa comemorativa do cruzeiro. 
A realizar proximamente: 
• Passeio ao Rosário, no dia 23 de Outubro, domingo, organizado pela ANC e pela MPN, passando pela Ilha 
do Rato e culminando com um almoço no restaurante “Baía Cais”.   

 

Nesta edição actualizada  de 
‘NOTÍCIAS ANC’, como 
habitualmente, fazemos um 
balanço, tão detalhado quanto 
possível, das actividades da 
nossa Associação ao longo do 
3º trimestre deste ano, em 
regra, mais parco em notícias 
uma vez que corresponde ao 
período de férias de Verão. 

 
Desde já pedimos desculpa pelo 

atraso na sua edição que se 
ficou a dever à mudança 
recente da nossa sede social.  
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• Cruzeiro à Marina de Tróia, de 29 de Outubro a 1 de Novembro, com estadia oferecida pela Marina e com 
possibilidade de visitar e navegar, a custo zero, no mítico “Cotê d’ Or II”, o trimaran do lendário Eric Tabarly. A Marina 
oferece ainda um pequeno lanche / convívio a todos os participantes, no sábado, dia 29, pelas 18:00.  
O primeiro Rota Paper Náutico, agendado para os dias 1 e 2 de Outubro, com pernoita no Seixal, acabou por não se 
realizar por falta de inscrições. 
 

REGATAS E ABONOS
A regata mais importante e 
que importa assinalar foi: 
• REGATA SOLITÁRIOS 

ANC / TURISMO DE 
MACAU – no dia 24 de 
Setembro, organizada 
pelo CNL, com o 
patrocínio do Turismo 
de Macau. A seguir à 
prova teve lugar, no 
Museu do Oriente, um 
Chá Gordo (lanche 
ajantarado, típico de 
Macau) para o skipper e 
um(a) acompanhante.  
 

A realizar proximamente: 

• TROFÉU XVIII ANIVERSÁRIO 
ANC, no dia 22 de Outubro, 
organizado pelo CNL, com patrocínio 
da SECOSE - Correctores de Seguros, 
S.A. e da MARÍTIMA YACHTS / 
JEANNEAU e que conta ainda com o 
apoio de diversos parceiros náuticos 
(oferta de brindes para sortear entre os 
barcos participantes). A festa da 
regata, que coincide com a festa de 
inauguração da nova sede, terá lugar, 
a partir das 17:30, no Salão Almada 
Negreiros da Gare Marítima da Rocha 
Conde d´Óbidos, amavelmente cedido 
pela APL para esse efeito. Nesta festa 
será também sorteada, entre os 
veleiros elegíveis, concorrentes ao 
Troféu Vela d’ Ouro 2011, uma viagem 
a Macau para 2 pessoas, oferta do 
Turismo de Macau. 
 

 

OUTROS EVENTOS  
Graças à Organização Local da Taça América e ao empenho do nosso Associado Eduardo Almeida Faria, muitos 
dos nossos Associados puderam assistir ao vivo, a bordo do lugre “Príncipe Prefeito”, às provas da AMERICA’S CUP 
que tiveram lugar no dia 10 de Agosto. 
 

CURSOS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO
Cursos: 
• Patrão de Costa, com início no dia 11 de Abril, que terminou a 16 de Julho. 
Acções de formação realizadas de preparação do Cruzeiro de Verão 2011 ao Porto Santo:  
• Cuidados Médicos a Bordo, pelo Médico-Cirurgião Pedro Gameiro, no dia 14 de Julho, às 21:00 na nossa sede; 
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• Pesca em alto mar a partir de um veleiro, pelo Director da ANC 
José Oliveira, no dia 14 de Julho, às 22:00 na nossa sede; 

• Conhecer o Céu de Verão, pelo Astrónomo Guilherme de 
Almeida, no Planetário Calouste Gulbenkian, dia 15 de Julho, 
às 21:00; 

• Busca e Salvamento, pelo Capitão Marco Casquilho e pelo 
Sargento Gomes da Esquadra da Base Aérea do Montijo, 
EH101 - Merlin, que mostraram aos 65 interessados presentes 
os diversos equipamentos utilizados e demonstraram os 
procedimentos a executar em casos de evacuação; 

• Meteorologia Náutica, pelo Coronel Henrique Rodrigues da 
FAP, no dia 20 de Julho, às 21:00 na nossa sede; 

• Segurança e Sobrevivência no Mar, na Base Naval do Alfeite, 
no dia 21 de Julho. 

Palestras realizadas: 
• No dia 7 de Outubro, no Planetário Calouste Gulbenkian, sobre 

astronomia (Título: "Como conhecer o céu nocturno - O Céu de 
Outono"), proferida pelo Dr. Guilherme de Almeida. 

 

OUTROS ASSUNTOS 
• Foi publicado o Calendário de Cursos de Navegador de 

Recreio para o ano lectivo 2011/2012, em 
http://www.ancruzeiros.pt/ancescola.html 

• Marius França Pereira – O nosso ex-Presidente da Direcção, 
ferido com gravidade num assalto, já se encontra em sua casa 
e vai recuperando lentamente das lesões sofridas. A Direcção 
foi emitindo regularmente comunicados informando os 
Associados acerca do seu estado de saúde.  

• Baixa da Teresa Fonseca – A nossa colaboradora, submetida a uma intervenção cirúrgica a um joelho, ainda se 
encontra de baixa mas deve regressar ao activo já no próximo dia 24 de Outubro. Agradecemos a compreensão 
dos nossos Associados para um funcionamento menos eficiente durante os últimos meses. 

 
 
 
Com Cordiais Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até ao próximo “NOTÍCIAS da ANC”, 
 
 
 
A Direcção,  
 
Ruy Ribeiro  
Paulo Xavier 
Filipa Mendes  
José Oliveira  
Rogério Chumbinho  
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