
Cruzeiro da Páscoa a Tróia 
Campeonato Regional Centro ANC 2010

Caros Associados

Decorreu entre os passados dias 1 e 4 de Abril o Cruzeiro ANC a Tróia, em simultâneo com a realização do 
Campeonato Regional Centro ANC 2010. Um total de 45 embarcações confluíram a Tróia vindas de diversos 
locais (das diferentes docas e marinas de Lisboa, mas também de Cascais e de Sesimbra), tendo a maioria 
viajado no dia 1 de Abril e as restantes na sexta-feira dia 2 de Abril.

O programa do cruzeiro convidava sobretudo ao descanso e à confraternização, mas não deixou de incluir 
um evento  de  grupo no  sábado dia  3;  desta  feita  foi  organizada  uma visita  às  minas  do  Lousal,  com 
passagem por vários centros culturais na zona, e almoço no restaurante "Armazém Central". Este evento foi 
reputado  de  extremamente  interessante  pelos  que  nele  participaram;  lamenta-se  o  facto  de  alguns 
associados inscritos não terem comparecido, com os inconvenientes que daí decorreram para os restantes. 
Contudo, no cômputo geral, foi um sucesso.

No que respeita ao Campeonato Regional Centro ANC que contou com 14 concorrentes, as quatro regatas 
do programa foram cumpridas e houve de tudo: bom tempo, pouco vento, muito vento, chuva e algum frio,  
motivos bastantes para afirmar que o Campeonato constituiu um duro desafio para todas as tripulações nos 

Figura 1: Parte da Frota ANC na Marina de Tróia, ao pôr-do-sol do dia 1 de Abril 



dois dias de prova (2 e 3 de Abril). Sagrou-se campeã regional a embarcação e tripulação do "Pede Vento", 
com o "Seven Too" e o "Santelmo" logo atrás.

No último dia (4 de Abril) a larga maioria das embarcações regressou ao seu porto de origem, com uma 
excelente velejada proporcionada pelas boas condições de vento e mar e com a sensação de ter terminado 
um fim-de-semana prolongado muito agradável.

Figura 2: Aspecto de alguns barcos na largada da 1º regata do Campeonato Regional  
Centro ANC 2010

Figura 3: O vencedor do Campeonato em acção junto à bóia de barlavento



Agradecemos efusivamente a todos os que ajudaram no sucesso do cruzeiro e do campeonato: o  Clube 
Naval Setubalense, a Câmara Municipal de Grândola, a empresa Multipessoal - Recursos Humanos e, muito 
especialmente, a  Marina de Tróia pela forma calorosa e simpática como, mais uma vez, recebeu a frota 
ANC.

Um muito obrigado ainda a todos os participantes, por terem ajudado... participando! Até à próxima!

A Direcção da ANC


