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Começamos por pedir desculpa pelo atraso 
deste NOTÍCIAS ANC mas, com as 
alterações nos Órgãos Sociais e com o 
período de férias de Verão, não tivemos 
oportunidade de delinear, com algum 
detalhe, todas as atividades da nossa 
Associação. Fazemos votos que as férias 
tenham decorrido de acordo com as suas 
expectativas, desfrutando do seu barco, do 
mar e do tempo quente que se fez sentir 
este ano. 

 

CRUZEIROS E PASSEIOS 
Cruzeiros realizados no primeiro semestre: 

• Cruzeiro da Páscoa a Tróia – de 19 a 27 de Março e 
que contou com o apoio e a parceria da Marina de Tróia. 

• O habitual Cruzeiro a Valada não se realizou por falta 
de condições de acostagem no pontão de Valada. 

• Cruzeiro a Sevilha – de 07 a 16 de Abril, contou com 8 
veleiros e cerca de 30 participantes, com largada e 
chegada em Portimão. Mais uma vez foi determinante 
o papel do nosso associado de Sevilha, Francisco Sena 
(Paco) para mais um sucesso neste cruzeiro à 
conhecida Feira de Abril de Sevilha. 

• Passeio ao Parque das Nações – no fim-de-semana 
de 14 e 15 de Maio, em parceria com a marina, onde 
decorreu uma degustação de queijos e vinhos. 

• Cruzeiro ‘Sardinhada na Berlenga’ – de 09 a 12 de 
Junho, em parceria com a Associação Aveirense de 
Vela de Cruzeiro (AVELA). 

No dia 05 de Maio teve lugar na nossa sede uma reunião para 
apresentação aos associados da oferta de cruzeiros para o 
Verão, onde destacamos o Cruzeiro a Peniche integrado nas 
Festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, entre 30 de Julho e 
14 de Agosto e o 1º Encontro Internacional de Veleiros do 
Guadiana, entre 05 e 08 de Agosto. O cruzeiro à vela, 
gastronómico e lúdico, Rota Atlântica Norte, acabou por ser 
cancelado por falta de interessados. 
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REGATAS E ABONOS 
Regatas ANC realizadas no primeiro semestre: 

• A Regata Solitários ANC, organizada este ano pela Associação Naval de Lisboa, inicialmente agendada para 
o mês de Abril, acabou por ser adiada para 03 de Julho de 2016 por número insuficiente de participantes.  

• ‘Sails of Lisbon’- III Regata ao pôr-
do-sol no dia 09 de Junho, 5ª feira, 
véspera de feriado e de fim-de-
semana de Santo António 
- organização do Sport Algés e 
Dafundo. Esta prova inscrita da 
agenda das Festas da Cidade, 
contou com o apoio da CAMARA 
MUNICIPAL LISBOA/EGEAC que vai 
oferecer os prémios aos primeiros 
classificados, da GELPEIXE que 
ofereceu as sardinhas, da QUINTA 
DA LAGOALVA que ofereceu o vinho 
e ainda da ADMINISTRAÇÃO DO 
PORTO DE LISBOA que bonificou a 
regata por duas para efeitos de 
desconto de doca. A festa continuou 
noite dentro com um arraial muito concorrido de Santo 
António nas instalações do SAD na Doca de Belém, 
clube a quem agradecemos o empenho demonstrado. 
Esta regata contou com 93 veleiros participantes, 
provavelmente, a maior do primeiro semestre. 

• X Regata Tertúlia Vélica no dia 25 de Junho, 
sábado, organizada pelo Club Sportivo Pedrouços. 

No dia 01 de Junho reunimos na sede com os clubes de vela 
para acerto do calendário das regatas ANC para a próxima 
época 2016/2017. 
Aparte estas regatas ANC organizadas por clubes de vela 
nossos parceiros, realizaram-se muitas outras regatas, 
organizadas pelos clubes de vela da região centro em abono 
ANC. 

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 
18 e 19 de Junho, do ‘VI Troféu de Vela de Cruzeiro 
do Clube do Mar Coimbra – TAÇA LUGRADE 2016’, 

integrado no 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. 
Regatas previstas para o atual semestre:  
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• No dia 23 de Julho teve lugar a Regata Tall Ships 60 anos para veleiros com abono ANC, que contou com o 
apoio do Porto de Lisboa, APORVELA, Câmara Municipal de Lisboa e Lisbon Cruise Terminals. 

• Realizou-se o Torneio Vela Azul no fim-de-semana de 03 e 04 de Setembro, organizado pelo Clube Naval 
Lisboa e que este ano foi dedicado ao Sport de Algés e Dafundo por ocasião do seu centésimos aniversário. 

• Regata do XXIII Aniversário ANC - dia 16 de Outubro, sábado, organizado pelo Clube Náutico Oficiais e 
Cadetes da Armada. 

JANTARES DA TERTÚLIA VÉLICA 
Os jantares convívio da Tertúlia Vélica foram interrompidos e só voltarão a realizar-se quando houver um orador com 
interesse. Contamos fazer um no próximo semestre após o regresso, do ‘Maião’ e do José Oliveira, da volta que fizeram 
pelas Caraíbas durante o primeiro semestre. 
Contudo, a ANC associou-se e promoveu um jantar tipo tertúlia de homenagem e apresentação da equipa portuguesa 
que participa nas regatas da Extreme Sailing, no dia 27 de Maio, na tenda da Volvo Ocean Race, na Doca de 
Pedrouços. 

SEGURO DE GRUPO 

Um incêndio de grandes proporções deflagrou na madrugada do dia 8 de Abril, na Doca do Bom Sucesso, tendo 
afetado 10 embarcações de recreio, das quais 3 estão seguras pela nossa apólice de Grupo na Seguradora Victoria, 
o ‘Trovão’, o ‘Seven Too’ e o ‘Anthea’. A companhia, através do seu corretor de Seguros SECOSE S.A., fez de imediato 
despoletar os procedimentos de apoio e acompanhamento dos sinistrados associados da ANC.  
Decorreu entretanto na nossa sede, no 
passado dia 23 de Junho, uma sessão de 
esclarecimentos acerca do Seguro de 
embarcações de recreio a qual contou com a 
presença daquela nossa corretora. Entre os 
diversos assuntos analisados e discutidos, 
surgiu naturalmente a questão dos 
INCÊNDIOS a BORDO que, como sabemos, 
nos cascos de fibra, são dramáticos e quase 
sempre de consequências muito gravosas, 
frequentemente com rápida perda total da 
embarcação e danos diretos e/ou indiretos 
para os seus proprietários e tripulantes. 
Na sequência desta reunião, no dia 28 de 
Junho, com a colaboração da Tecnilab, S.A., 
foram apresentadas, a todos os armadores 
interessados, novas soluções automáticas de 
combate a incêndios, estando previsto neste 
segundo semestre nova sessão, agora já com solução mais especificamente adaptada aos n/ veleiros. 

SITE DA ANC  
O website institucional da ANC continuou a ser periodicamente atualizado, apesar de não tão minuciosamente 
como antes devido ao responsável habitual, o José Oliveira, ter estado ausente em cruzeiro pelas Caraíbas. 
ASSEMBLEIA GERAL 
No dia 26 de Fevereiro teve lugar a Assembleia Geral Ordinária de cuja agenda constavam os seguintes pontos: 

• Analisar e votar o Relatório e o Balanço do exercício de 2015 e o respetivo Parecer do Conselho Fiscal. 
• Apreciar, discutir e votar a proposta da Direção para a eleição do Associado Honorário IAN WALKER, skipper 

da equipa ABU DHABI OCEAN RACING vencedora da última edição da Volvo Ocean Race, com efeito 
retroativo a 2105. 

• Discussão de outros assuntos de interesse para a ANC e seus Associados 
• Proceder à eleição dos Órgãos Sociais da ANC para o biénio 2016/2017. 

Foram todos aprovados por unanimidade, incluindo os discutidos em Outros Assuntos de Interesse para a ANC e seus 
Associados. 
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REUNIÕES COM A TUTELA 
A Direcção da ANC reuniu no passado dia 8 de Janeiro com a Sra. Ministra do Mar e no dia 13 com a Sra. Ministra da 
Presidência e da Modernização Administrativa. 
O objetivo destas reuniões foi apresentar ao Governo um conjunto de 23 medidas que possa contribuir para 
relançar, dinamizar e democratizar a Náutica de Recreio no nosso País, através da simplificação administrativa e 
do ajustamento do Regulamento da Náutica de Recreio à realidade atual. 
Para o trabalho que apresentámos foi crucial a colaboração e o empenho, não só da Direcção, mas também de 3 
Associados, José Saraiva Mendes ('KOALA'), João Tiago Silveira ('GIANZO') e Eduardo Almeida Faria. 
Na sequência do trabalho efetuado, foi convocado o Conselho da Náutica de Recreio, que é o grupo consultivo a que 
a Tutela recorre para eventual Revisão do Regulamento da Náutica de Recreio e que a ANC tem assento como 
membro. Dos trabalhos resultou uma proposta de alteração que deveria ter sido votada pelo Conselho a 16 de Junho, 
reunião essa que foi adiada sem data até ao presente. Aguardamos que o assunto seja retomada em breve. 

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 ata que se 
encontra à disposição dos Associados na sede.  
Estivemos presentes na NAUTICAMPO 2016. 
Reunimos também trimestralmente com a nossa Contabilista (CIPHRA) para análise e apreciação da evolução das 
contas e dos indicadores económicos e financeiros da ANC. 
Participámos ativamente na reunião do Conselho da Náutica de Recreio no dia 11 de Maio 
No dia 19 de Maio, a convite da Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, estivemos presentes 
na apresentação do Programa SIMPLEX. 

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 se encontram publicados no nosso site. 

CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS
Como é do seu conhecimento, a nossa Escola de 
Navegadores de Recreio, devido a dificuldades 
com o número de alunos, suspendeu os cursos de 
Navegador de Recreio, continuando, no entanto, a 
realizar periodicamente outros cursos e ações de 
formação complementares como sejam os de 
Radiotelefonia, entre outros.  
Destacamos os seguintes: 

• Curso de Mecânica de Motores Diesel 
(enfoque no motores Volvo e Yanmar) com 
início no dia 26 de Janeiro, com aulas 
teóricas e práticas e certificação ANC no 
final para os alunos com aproveitamento. 

• Três cursos para obtenção / renovação da 
Licença de Operador Radiotelefonista 
Categoria A (22 e 23 de Fevereiro, 04 e 06 
de Abril, 09 e 11 de Maio). 

• Mini-curso de Regras de Regata, nos dias 05, 07 e 12 de Abril, três sessões de 2h cada, tendo como formador 
o Sr. Abel Nunes, Juiz e Oficial de regatas. 

• O curso de Primeiros Socorros e Medicina a Bordo, com início marcado para 20 de Abril, teve que ser adiado 
para o 2º semestre por falta de formandos em número suficiente para completar uma turma. 

• No dia 05 de Maio realizou-se, na nossa sede, uma ação de formação sobre Motores Fora-de-Bordo que 
contou com a colaboração do Centro Náutico de Algés e do formador João Figueiredo. 
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• No dia 10 de Abril, a Oceano XXI em articulação com a ANC, levou a efeito um workshop sobre a Náutica de 
Recreio. 

• No âmbito da Semana Azul, a ANC participou na Conferência Portugal Náutico, uma iniciativa da AEP em 
parceria com a OCEANO XXI, para analisar e discutir a economia do mar.  

JANTAR ANUAL 

Realizou-se no passado dia 19 de Fevereiro de 
2016, na Sala das Galeotas do Museu de Marinha, 
em Belém, o jantar comemorativo do XXII 
Aniversário da ANC, que contou com a presença de 
ilustres convidados e mais de uma centena de 
Associados.  
Foi uma experiência para não repetir, pelo menos 
nesta altura do ano (Inverno), porque a sala estava 
demasiado fria e a comida não correspondeu de 
forma alguma às expectativas que tínhamos de 
jantares anteriores. Salvou-se o convívio entre os 
participantes que foi bastante agradável.  
No final do jantar foram entregues os troféus aos 
vencedores das regatas: 'Sails of Lisbon', IX Tertúlia 
Vélica e XXII Aniversário ANC. 

OUTROS ASSUNTOS 

• No dia 17 de Março promovemos na sede da ANC a apresentação da XXVIII edição da ATLANTIS CUP / 
REGATA DA AUTONOMIA com degustação de vinhos e queijos dos Açores. 

• No dia 23 de Março, foi apresentado na sede o trabalho desenvolvido pelo nosso associado Saraiva Mendes 
sobre as Cartas Náuticas Válidas a Bordo.  

• Ao longo do semestre a ANC participou ativamente nas reuniões do Grupo Dinamizador do Portugal Náutico, 
organização que visa o desenvolvimento e promoção de uma oferta integrada e de qualidade da náutica de 
recreio. 

• Foi estudado e preparado o lançamento, para o 2º semestre, do Visitor’s Card, um cartão de visitante para 
não residentes, estrangeiros ou não, por forma a beneficiarem das vantagens de associado ANC durante o 
período de estadia no nosso país, mediante o pagamento de um valor quase simbólico de 25,00€, cartão já 
incluído.  

• Nos dias 14 e 15 de Junho a nossa sede esteve encerrada por motivo de férias da nossa colaboradora Teresa 
Fonseca. 

 
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) 
 
15 de Setembro de 2016 


