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CRUZEIROS E PASSEIOS 
O terceiro trimestre deste ano contou, como “prato forte”, com o Grande Cruzeiro de Verão a Rabat - Marrocos e a 
Rota - Espanha que decorreu entre 30 de Julho e 17 de Agosto. Participaram 16 veleiros dos quais 4 rumaram, 
depois, directamente de Rabat ao 
Algarve, sem passarem por Rota.  
No dia 20 de Julho, na nossa sede, 
teve lugar uma reunião de skippers 
e decorreu uma acção de formação 
sobre “Cuidados Médicos a Bordo” 
pelo Médico-Cirurgião Pedro 
Gameiro. Aos participantes e 
outros Associados interessados 
foram feitos exames gratuitos de 
Oximetria, Espirometria e Tensão 
Arterial, graças ao protocolo 
recentemente estabelecido com a 
Clínica Dr. Avelar, de que 
falaremos mais adiante. Antes da 
largada, na véspera dia 29, teve 
lugar um animado jantar na 
esplanada do Hotel Tivoli Marina 
de Portimão. 
Fomos muito bem recebidos em Rabat tendo a frota ficado toda num mesmo pontão da marina de Bouregreg.  
Fizemos uma excursão pelo país passando por diversos locais emblemáticos, entre os quais salientamos: Meknès – 
Fez – Ifrane – Midelt – Vale do Ziz – Erfoud – Merzouga – Erg Chebbi (deserto) – Rissani – Ourzazat – Marraquexe – 
El Jadida (ex-Mazagão) – Casablanca. Atravessámos duas vezes o Atlas, o Médio e o Alto Atlas e no deserto, 

 

Nesta edição 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 pobre 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 a problemas de natureza 
pessoal com um dos membros da 
Direcção. 
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pernoitámos uma noite após um percurso de hora e meia a camelo, tanto à ida como à volta. Foi uma experiência 
muito interessante que deu a todos os participantes uma ideia muito concreta de Marrocos nos dias de hojeK 
O passeio ao Seixal, para podermos conhecer ao vivo as infra-estruturas recém-inauguradas de apoio à náutica de 
recreio (Estação Náutica Baía do Seixal), previsto para o dia 23 de Setembro com a colaboração da Marina Parque 
das Nações e da Câmara Municipal do Seixal, teve que ser adiado devido às más condições meteorológicas. 

 

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

• A regata Tertúlia Vélica, organizada este ano pelo Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), no 
dia 9 de Setembro, gentilmente patrocinada pelo Turismo de Macau (II Regata Turismo de Macau / VI Tertúlia 
Vélica). 

Realizaram-se também outras 
regatas relevantes, das quais 
destacamos:  

• CASCAIS VELA 2012, de 31 
de Agosto a 2 de Setembro, 
organizado pelo Clube Naval 
de Cascais. 

• Regata Patrão Lopes, no dia 8 
de Setembro, organizada pelo 
Clube Desportivo de Paço d’ 
Arcos. 

• Troféu Almada Fórum, no dia 
15 de Setembro, organizado 
pela Associação Naval de 
Lisboa. 

• Troféu Aniversário ANL 2012, 
no fim-de-semana de 29 e 30 
de Setembro, organizado pela 
Associação Naval de Lisboa. 

A realizar proximamente: 
• No dia 21 de Outubro, organizado pelo CNL, realiza-se o XIX Troféu de Aniversário ANC, patrocinado pela 

Companhia de Seguros VICTORIA e onde serão sorteados entre todos os participantes dois prémios excelentes 
(um seguro anual e outro com 50% de desconto). 

 

OUTROS EVENTOS  
A passagem por Lisboa, entre 19 e 22 de Julho, da “THE TALL SHIPS RACES 2012” (GRANDES VELEIROS 
LISBOA 2012) que culminou, no último dia, com um deslumbrante desfile náutico no Rio Tejo, entre Alcântara e 
Belém. 
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ANC-SERVIÇOS  
Após o lançamento, em meados de Julho, 
da ANC - Serviços, foi estabelecido um 
protocolo com a Clínica Dr. Avelar 
possibilitando a realização de check-ups, 
diferenciados conforme a idade, a preços 
competitivos (Júnior para menores de 20 
anos, Navegante para tripulantes entre 
os 20 e os 35 anos e Expert para maiores 
de 35 anos). 
Foi também assinado um protocolo com a 
PT Negócios que consta no Quadro de 
Avisos. 

CURSOS, AÇÕES 

DE FORMAÇÃO E 

PALESTRAS
A ANC enquanto Escola de Formação de 
Navegadores de Recreio tem vindo a 
realizar diversos cursos tendo já agendados, para início no último trimestre, os seguintes: 
• Operador Geral Radiotelefonista - iniciou-se a 9 de Outubro e termina a 27 

• Operador Radiotelefonista Categoria A - dias 19 e 20 de Outubro 

• Marinheiro - início a 6 de Novembro 

• Patrão Local - início a 5 de Novembro 

• Patrão de Costa - início a 6 de Novembro 

• Patrão de Alto Mar - início a 19 de Novembro 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 1º SEMESTRE
Como já era expectável, este ano também a ANC se está a ressentir com a crise e as suas principais fontes de 
receita (provenientes do Seguro de Frota e da Escola de Navegadores de Recreio) baixaram consideravelmente. Do 
lado dos custos registamos um incremento dos mesmos, dado o facto deste ano estarmos a reflectir mensalmente o 
investimento na Nova Sede e também alguns custos diferidos de 2011 por razões diversas (devidamente espelhadas 
na documentação disponível para consulta na nossa Sede), apesar  das várias diligências efectuadas ao longo de 
2012 com o objectivo de reduzir as despesas correntes da Sede. 
Fechámos, desta forma, o semestre, com uma queda de 29% no Resultado Líquido face ao período homólogo de 
2011, mantendo mesmo assim uma liquidez geral positiva para a gestão de curto prazo. 

OUTROS ASSUNTOS 
• Como já referimos no NOTÍCIAS ANC 

anterior, foi enviada uma carta 

registada para a Direcção Geral dos 

Recursos Marítimos a propósito das 
dificuldades que a Autoridade Marítima 
estava a levantar à utilização do 
anteporto de Portimão como 
fundeadouro. Foram na ocasião 
entregues, em mão, pelo nosso 
Delegado em Portimão, cópias dessa 
carta à Polícia Marítima e à Capitania. 
A ANC ainda não recebeu qualquer 
resposta daquela Direcção Geral mas é 
certo que, pelo menos durante o Verão, 
não ocorreram mais problemas com o 
fundeio naquela zonaK 

• A APL publicou no seu site o Novo 
Regulamento para as Docas de Recreio, a vigorar a partir de 01 de Janeiro de 2013. 

• No dia 27 de Setembro a Direcção emitiu um comunicado acerca da renovação / reemissão das cartas de 
navegador de recreio. A este propósito está agendada uma reunião com o Senhor Secretário de Estado do Mar, 
Professor Manuel Pinto de Abreu, no próximo dia 31 de Outubro. 

 
 
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  
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