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CRUZEIROS E PASSEIOS: 
 
Foi publicado, no nosso site, o Calendário de 
Cruzeiros para 2011. 
Foi nomeado para a Comissão de Cruzeiros o 
Associado Rui Manuel Pires Belo Silva, Armador do 
“Blue Seven”, fazendo parte desta comissão deste o 
dia 1 de Março de 2010. Pretende-se com esta 
nomeação obter uma maior intervenção da ANC nos 
cruzeiros fluviais no Tejo, a montante de Lisboa e no 
Mar da Palha.  
 

Realizados: 
• De 5 a 8 de Março, por ocasião do Carnaval, 

levámos a efeito um cruzeiro a Sesimbra. 
• Dias 19 e 20 de Março - Cruzeiro  "Rio acima", 

um passeio da Marina Parque das Nações até 
Alhandra, organizado com a colaboração da 
Marina Parque das Nações. 

• De 22 a 25 de Abril (Páscoa) – Cruzeiro a Tróia, com visita cultural às Ruínas Romanas e que estaria interligado 
com o Campeonato Regional do Centro ANC 2011, não tivesse este sido anulado devido ao número insuficiente 
de inscrições; O cruzeiro realizou-se com a participação de 14 embarcações e cerca de 50 associados e 
familiares. 

• Também na Páscoa, realizou-se o já tradicional Cruzeiro a Valada, que contou com a preciosa colaboração do 
nosso Associado Carlos Cristóvão armador do “PARADISE”, na subida do rio, nos contactos com a junta de 
freguesia e ainda na organização do jantar convívio entre os participantes e outros Associados que se juntaram 
em Valada. 

A realizar proximamente: 
• De 30 de Abril a 8 de Maio – Cruzeiro a Sevilha, à Feira de Abril, com passagem por Chipiona, Mazagón e Punta 

Umbria; 
• No fim-de-semana de 28 e 29 de Maio – Passeio pelo Tejo até Rosário no Concelho da Moita, com passagem 

pela ilha do Rato; 
  

Caro Associado,  
 

As nossas desculpas pelo atraso 
deste “NOTÍCIAS ANC” relativo 
ao primeiro trimestre do ano em 
curso mas, atendendo a 
variadíssimas questões, foi-nos 
de todo impossível a sua 
publicação no início de Abril. 

 

Nesta edição do ‘NOTÍCIAS ANC’, 
como habitualmente, tentamos 
fazer um balanço, tão 
detalhado quanto possível, das 
actividades da nossa 
Associação ao longo do 1º 
trimestre deste ano. 
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• De 10 a 13 de Junho – Cruzeiro a Peniche e à Berlenga, organizado em colaboração com a AVELA; 
• No fim-de-semana de 25 e 26 de Junho – 1º Rota Paper Náutico, tipo rally paper mas em veleiro, com partida e 

chegada na Marina Parque das Nações; 
• De 23 de Julho a 15 de Agosto – Grande Cruzeiro de Verão ao Porto Santo. A Comissão de Cruzeiros 

apresentou oficialmente o programa detalhado deste cruzeiro no dia 21 de Janeiro. 

REGATAS E ABO�OS:
Factos mais relevantes que queremos assinalar: 
• Na Assembleia Geral realizada no passado dia 25 de Março foi aprovada a Proposta de alterações às Regras da 

Classe ANC para 2011. 
• Foi lançado o “Troféu VELA d’ OURO 2011” e o respectivo Regulamento, para promoção dos sistemas de 

abono ANC e IRC em 
todo o território nacional. 

• A ANC conseguiu o 
apoio do “Turismo de 
Macau” para aquele 
Troféu através do sorteio 
de uma viagem de uma 
semana a Macau para 2 
pessoas. O “Turismo de 
Macau” vai ainda 
patrocinar integralmente 
a tradicional Regata de 
Solitários ANC 2011 que 
se realiza no dia 24 de 
Setembro. 

SEGURO GRUPO: 
No passado dia 1 de Fevereiro 
iniciou-se a 4ª anuidade do nosso 
Seguro de Frota na VICTORIA com a 
mediação da corretora SECOSE. 
Apesar das acções de esclarecimento 
e de sensibilização levadas a cabo, a 
sinistralidade verificada no conjunto 
dos últimos 3 anos (2008 – 2009 – 
2010) foi elevada e de resultado 
desfavorável, o que nos obrigou a ter 
de renegociar as condições da 
apólice. Como decerto se recorda, 
ainda antes do final de 2008, face a 
uma sinistralidade supostamente 
reduzida, conseguimos uma 
diminuição dos prémios para 2009 e 
2010. Agora, fomos forçados a um 
movimento em sentido contrário, 
ainda que pequeno, atendendo à 
situação atrás reportada, nunca 

perdendo de vista o superior interesse dos nossos Associados. Apesar disso, e atendendo a todas as coberturas, 
que se mantêm, o nosso seguro continua a ser o mais competitivo do mercado. 

SITE DA A�C:
O site da ANC continua a ser sistemática e periodicamente actualizado.  
Uma das áreas chave é a divulgação de regatas que utilizam o Sistema de Abono ANC, publicando regularmente 
Anúncios de Regata, Boletins de Inscrição, Instruções de Regata e as respectivas Classificações, a par com a 
divulgação de cruzeiros e toda uma série de outras notícias do meio náutico, com eventual interesse para os nossos 
Associados. 
É nosso objectivo a implementação do novo site mas não o queremos fazer antes do seu adequado funcionamento 
estar minimamente garantido. 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDI�ÁRIA:
No dia 25 de Março teve lugar a Assembleia Geral de cuja agenda constavam os seguintes pontos:  
• Apreciar, discutir e votar o Relatório e Contas da Direcção e respectivo Parecer do Conselho fiscal, referentes ao 

exercício de 2010 - APROVADO. 
• Apreciar, discutir e votar a proposta da Direcção para a eleição do Associado Honorário Professor Fernando 

Carvalho Rodrigues - APROVADO. 
• Analisar e votar a Proposta de alterações às Regras da Classe ANC para 2011 - APROVADO. As alterações 

aprovadas entraram em vigor no passado dia 01 de Abril e têm como objectivo principal reunir mais barcos 
semelhantes numa mesma classe, bem como uma melhor repartição de veleiros por classe. 

• Mandatar a actual direcção para a mudança da sede e eventuais obras de remodelação necessárias – 
APROVADO. 

REU�IÕES DE DIRECÇÃO 
A Direcção tem reunido regularmente e dado 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 tem sido elaborada 
uma minuta de acta, que se encontra à disposição dos Associados, na sede. 

PROTOCOLOS E PARCERIAS: 
Continuamos a estabelecer acordos de parceria com vários fornecedores de materiais e serviços náuticos para 
benefício dos Associados os quais têm sido publicados no site para conhecimento dos Associados. 

CURSOS, PALESTRAS 

E SEMI�ÁRIOS:  
• Em Outubro a nossa Associação foi 

credenciada pelo IPTM como escola de 
formação de navegadores de recreio para 
os cursos de Principiante, Marinheiro, 
Patrão Local e Patrão de Costa. Este 
ano já foram concluídos dois cursos, um 
de Patrão Local e outro de Patrão de 
Costa, estando presentemente a decorrer 
dois novos cursos. 

• Dado o sucesso do anterior, realizou-se 
um novo Curso de Mecânica de Motores 
Diesel, entre 7 de Fevereiro e 24 de 
Março. Como todas as vagas foram 
rapidamente preenchidas, encontra-se 
marcado um novo curso para Abril / Maio.  

• Curso para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A nos dias 3 e 4 de 
Março. 

• Contamos organizar uma série de acções de formação dedicadas à preparação do Cruzeiro de Verão 2011 ao 
Porto Santo: 

i) Meteorologia, por Henrique Rodrigues da FAP – dia 3 de Junho 
ii) Navegação electrónica, por técnico da Nautiradar – dia 27 de Maio 
iii) Electricidade a bordo, por João Arriaga e Cunha da Multimarine – dia 20 de Maio 
iv) Busca e Salvamento, se possível leccionada por equipa de helicóptero  
v) Segurança e Sobrevivência no Mar, na Base Naval do Alfeite 
vi) Medicina no Mar, por Pedro Gameiro – dia 1 de Julho 
vii) Observação das estrelas nas noites de Verão, por Guilherme Oliveira – dia 8 de Julho 
viii) Pesca em alto mar a partir de um veleiro, por JOliveira – dia 1 de Julho 
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JA�TAR A�UAL  
Realizou-se no passado dia 11 de Fevereiro de 
2011, na messe da Força Aérea, em 
Monsanto, o jantar comemorativo do XVII 
Aniversário da ANC, que contou com a 
presença de ilustres convidados e cerca de 
uma centena de Associados. Neste jantar foi 
entregue o Galardão Vela Azul ao Professor 
Fernando Carvalho Rodrigues e uma placa de 
homenagem ao Sr. Arquitecto João Pardal 
Monteiro pela colaboração dada na elaboração 
do projecto de reabilitação do ex-Belém 
Terrace para futura sede da ANC. A finalizar, 
foram sorteados diversos brindes entre todos 
os Associados presentes. 

OUTROS 

ASSU�TOS 
• Nauticampo 2011 – No 
dia 5 de Fevereiro a ANC participou 
no seminário “Náutica Portuguesa 
no Mundo”.  
• Reuniões com a APL - 
No âmbito da nova sede, reunimos 
uma vez mais com a APL no 
passado dia 8 de Fevereiro a fim de 
tratarmos da questão da mudança 
para a nova sede. Voltámos a reunir 
no dia 8 de Abril preocupados com 
o custo das obras a implementar no 
ex-Belém Terrace; nessa reunião foi 
encontrada outra solução para a 
futura sede da ANC. No início de 
Maio, numa nova reunião, 

esperamos concluir este moroso processo e disso daremos conta aos nossos Associados. 
• Marius França Pereira – Lamentavelmente, o nosso ex-Presidente da Direcção foi vítima de um assalto à 

mão armada no dia 11 de Março, encontrando-se ainda hospitalizado e a recuperar lentamente. A Direcção tem 
emitido regularmente comunicados informando os Associados acerca do seu estado de saúde.  

 
 
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  
 
10 de Maio de 2011 
 


