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Caro(a) Associado(a)
Chegámos ao fim de mais um ano que,
apesar de difícil, já apresentou alguns sinais
de retoma. A Náutica de Recreio ainda se
debate com diversos problemas que
condicionam o seu crescimento, e ainda não
são notórios os mencionados sinais de
recuperação, permanecendo as dificuldades
como sejam, a falta de lugares nas docas de
recreio
do
Porto
de
Lisboa
que,
inclusivamente, subiu as respectivas tarifas
que estavam sem alteração desde 2012, em
mais de 5% e uma revisão do RNR que teima
em não sair. Fazemos votos que este novo
ano de 2018 nos traga mais ventos
bonançosos, mares calmos e águas safas.
Nesta edição de ‘NOTÍCIAS ANC’, como já é
habitual, procuraremos fazer um balanço das
atividades da nossa Associação ao longo do
ano passado que, esperamos, seja do seu
agrado.

CRUZEIROS E PASSEIOS
No dia 30 de Março decorreu na nossa sede em
Belém a apresentação do Plano de Cruzeiros para
2017 onde se destaca o Cruzeiro de Verão ao Porto
Santo.
• O Cruzeiro a Tróia na Páscoa, com duas
opções: entre 8 a 16 de Abril ou entre 14 a
16 consoante a disponibilidade e que incluiu
um jantar no dia 15 na Marisqueira El Cristo
de Tróia.
• Entre 29 de Julho e 18 de Agosto realizouse, o Cruzeiro de Verão ao Porto Santo.
Infelizmente este cruzeiro ANC ficou
negativamente marcado pelo afundamento
do veleiro ‘FORÇA 3’, à noite, depois de
embater naquilo que pensamos ter sido um
contentor à deriva; o nosso associado José
Dias, um dos proprietários da embarcação e
a esposa, foram recolhidos por um cargueiro
e depois resgatados por um helicóptero da
Força Aérea Portuguesa, da esquadra 751
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que integra dispositivo de Busca e Salvamento
de Portugal. Esta esquadra, viria a ser
condecorada em 11 de Setembro pelo
Presidente da República, cerimónia para a
qual a ANC foi convidada, e durante a qual
aproveitou para agradecer e presentar o
Comandante da Esquadra com um galhardete
da nossa Associação.

REGATAS E ABONOS
No ano passado, salientamos a realização das
seguintes provas:
• A Regata Solitários ANC, realizou-se no dia
01 de Abril com organização da ANLisboa e contou com
38 veleiros.
• ‘Sails of Lisbon’- IV Regata ao pôr-do-sol realizou-se
ao fim do dia 09 de Junho com organização do
SADafundo. Esta prova contou com o apoio da CML, da
EGEAC e do Porto de Lisboa, tendo contado por duas
para efeitos de desconto de doca. Teve a participação de
84 veleiros cujas velas preencheram o rio Tejo, sendo
novamente uma das regatas mais participadas da região
de Lisboa. A festa continuou noite dentro com um arraial
de Santo António nas instalações do SAD na Doca de
Belém.
• 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 17 e 18 de
Junho, do ‘VII Troféu de Vela de Cruzeiro do CMCoimbra
– TAÇA LUGRADE 2017’, integrado na 1ª Prova do
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 a BETTERTECH.
• XI Regata Tertúlia Vélica realizou-se no dia 09 de Julho,
com organização do CNLisboa, contou com a
participação de 20 veleiros.
• No fim-de-semana de 09 e 10 de Setembro, realizou-se o
Torneio Vela Azul 2017, organizado pelo CNAlmada e
que contou com o apoio da Federação
Portuguesa de Vela. Este ano
dedicado à APORVELA em virtude dos
relevantes serviços prestados aos
desportos náuticos relacionados com a
navegação
à
vela,
que
será
homenageada com o 'Galardão Vela
Azul' da ANC no nosso próximo jantar
de aniversário, de que vos falaremos
mais adiante.
• No dia 21 de Outubro, a
Regata XXIV Aniversário ANC,
organizada pelo SADafundo com o
patrocínio da SECOSE/LUSITÂNIA
contou com a participação de 50
veleiros.
Os troféus das regatas ANC serão
entregues aos respetivos vencedores no decorrer do jantar anual de aniversário da ANC que se realiza no próximo
dia 23 de Fevereiro no restaurante da Ordem dos Engenheiros em Lisboa.
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 relativa a Regatas.
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JANTARES DA TERTÚLIA VÉLICA
Os jantares-convívio da Tertúlia Vélica continuaram um bocadinho parados este ano, de qualquer modo ainda
realizámos no restaurante da ANL o nosso 105º jantar, no passado dia 07 de Dezembro e coincidindo com a época
natalícia, onde o conhecido Miguel Lacerda
falou sobre ‘Lixo Marinho/ Plásticos na zona
leste do Atlântico Norte’. Neste jantar, como
nos anteriores, além dos relatos feitas na
primeira pessoa, o denominador comum foi
a exibição de muitas fotografias e filmes

SEGURO DE GRUPO
No ano passado o nosso seguro passou da
Seguradora VICTORIA para a LUSITÂNIA,
por rompimento da primeira, principalmente
pela baixa rentabilidade da carteira,
motivado pelos custos resultantes do
incêndio de grandes proporções da
madrugada do dia 8 de Abril de 2016, na
Doca do Bom Sucesso, que afectou 10
embarcações de recreio, das quais 3
estavam seguras pela nossa apólice de
Grupo.
Durante 2017 a apólice com a Lusitânia
registou vários pequenos incidentes e o duro
naufrágio mencionado no ponto 1. colocou
novamente a apólice com um baixo índice de
rendimento, o que nos obrigou a consultar
novamente o mercado segurador, resultando
no regresso à Seguradora VICTORIA a partir
do próximo dia 01 de Fevereiro, por forma a
evitar novos aumentos.

SITE DA ANC
O website institucional da ANC completou
agora, no final de 2017, cinco anos de vida e
tem sido periodicamente atualizado. Já mostra
alguns sinais de cansaço e desatualização,
principalmente nas questões técnicas pelo que
deveremos iniciar um processo de substituição
no médio prazo.

ASSEMBLEIA GERAL
No dia 17 de Março teve lugar a Assembleia
Geral Ordinária de cuja agenda constavam os
seguintes pontos:
• Analisar e votar o Relatório e o
Balanço do exercício de 2016 e o respectivo
Parecer do Conselho Fiscal.
• Apreciar e votar a proposta da Direção para a eleição do Associado Honorário SPORT ALGÉS E DAFUNDO,
com efeito retroactivo a 2016.
• Discussão de outros assuntos de interesse para a ANC e seus Associados
Todos os pontos foram aprovados por unanimidade, incluindo os discutidos em Outros Assuntos de Interesse para a
ANC e seus Associados.
A próxima assembleia realiza-se no dia 16 de Março e será electiva pelo que serão eleitos os Órgãos Sociais da
ANC para o biénio 2017/2018. Nesta assembleia será ratificada a proposta da Direcção de atribuir o Galardão Vela
Azul 2017 à APORVELA - Associação Portuguesa de Treino de Mar; a ANC mantem a tradição de eleger como
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Associado Honorário as individualidades a quem for atribuída esta sua homenagem maior, com efeitos retroactivos
ao respectivo ano, conforme deliberação da AG de Fevereiro de 2005.

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 minuta
que se encontra à disposição dos Associados na sede.
A Direção reuniu também, trimestralmente, com a Dra. Maria João da CIPHRA, a empresa que nos faz a
contabilidade, para análise das contas e dos resultados alcançados em cada período.

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 podem ser consultados no nosso site na secção
respetiva.
Destacamos a Treino de Mar para os Cursos de Navegador de Recreio que mantemos suspensos, a NautiParque
em Vila Rela de Santo António, a Sail Wash lavagem de velas e impermeabilização de capuchanas, biminis, toldos e
capas e a Safe Sea para serviços de assistência e de reboque a embarcações em dificuldades.

CURSOS E AÇÕES DE FORMAÇÃO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A nossa Escola de
Navegadores
de
Recreio, como é do
conhecimento
geral,
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 ações de
formação como sejam
os de Radiotelefonia,
entre outros.
Entre
os
cursos
realizados destacamos
os seguintes:
Curso de Mecânica de Motores Diesel (enfoque no motores Volvo e Yanmar) com início no dia 07 de
Março, com 16 horas de aulas teóricas + 8 horas de aulas práticas e certificação ANC no final para os alunos
com aproveitamento.
3 cursos para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A (20 e 22 de
Março, 29 e 30 de Maio, 13 e 15 de Novembro).
Cursos de Sobrevivência e Segurança no Mar realizadas pela LIFERESC - Escola se Socorrismo e
Sobrevivência, em parceria com a ANC
Contamos lançar e realizar no decurso do primeiro semestre uma série de novos cursos e ações de
formação:
Mecânica de Motores Diesel (enfoque nos motores Volvo e Yanmar), 8 x 2h aulas teóricas na sede às 3as. e
5as. feiras das 19h às 21h + 2 x 4h aulas práticas no C.N.Algés ao sábado das 09h às 13h. Este curso iniciase no dia 26 de Janeiro, 3ª feira. Inscrições abertas na sede. Nº máximo de alunos 20. No final, os alunos
aprovados receberão uma certificação.
Eletricidade a bordo.
Limitação de avarias.
Meteorologia Marítima.
Informática, Eletrónica e Comunicações a bordo.
Velas: escolha, afinação, desgaste e reparação.
Segurança e Sobrevivência no Mar.
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•
•
•
•

Aprendizagem de técnicas médicas em meios isolados.
Marinharia de cabos utilizados a bordo (seleção, desgaste, nós, baínhas, etc.).
Táticas e Regras de Regata.
Como preparar o seu veleiro para um cruzeiro no alto mar.

JANTAR ANUAL
Realizou-se no dia 10 de
Fevereiro, na messe de Oficiais da
Força Aérea, em Monsanto, o
jantar comemorativo do XXIII
Aniversário da ANC. Neste jantar
foi entregue o Galardão Vela Azul
2016 ao Sport Algés e Dafundo
que completou em 2015 o seu
100º aniversário, foram também
entregues
os
troféus
aos
vencedores das regatas ‘III Sails of
Lisbon’, ‘Tall Ships 60 Anos’,
‘Torneio Vela Azul’ e ‘XXIII
Aniversário ANC’.
No próximo dia 23 de Fevereiro vai ter lugar, no Restaurante da Ordem dos Engenheiros junto ao Parque Eduardo
VII em Lisboa, o nosso jantar comemorativo do XXIV Aniversário da ANC. Será entregue à APORVELA o Galardão
Vela Azul 2017 e serão também entregues os troféus de várias das nossas regatas efectuadas este ano.

OUTROS ASSUNTOS
•

•

Participação da ANC na NAUTICAMPO 2017, no Seminário sobre Legislação da Náutica de Recreio, onde o
nosso Associado Armador da embarcação ‘KOALA’, José Saraiva Mendes, representante ANC no Grupo de
Trabalho de Revisão do Regulamento da Náutica de Recreio (RNR), falou sobre a legislação europeia
comparando Portugal com outros países.
No dia 10 de Abril foi enviada para os órgãos de tutela uma proposta de revisão do RNR que a ANC elaborou
em conjunto com a ACAP/APICAN, a AIDEM e a APNAV.

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

A Direcção,
Paulo Xavier
Carlos Pitta
Helena Oliveira
Rui Silva
João Ramos
John Duggan (adj)
José Oliveira (adj)
Ruy Ribeiro (adj)
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