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CRUZEIROS E PASSEIOS 
Foi publicado, no nosso site, o Calendário de Cruzeiros/Passeios 2012, cuja apresentação formal decorreu na 
nossa sede no passado dia 25 de Fevereiro e onde destacamos dois grandes cruzeiros para o próximo Verão, um a 
Ibiza nas Ilhas Baleares e outro a Rabat, em Marrocos, com excursão de 7 dias ao interior deste país magrebino. 
Já realizados: 

• De 5 a 8 de Abril, por ocasião da Páscoa, um cruzeiro a Tróia. 
• Na mesma data, o tradicional cruzeiro a Valada. 
• Já neste mês de Abril, realizou-se uma Subida do Guadiana, entre os dias 21 e 24 e, logo a seguir, um 

cruzeiro a Sevilha, à famosa Feira 
de Abril, de 24 a 29, com passagem 
por Chipiona. 

REGATAS E ABONOS 
No dia 5 de Janeiro foi publicado no nosso 
site o Calendário 2012 de regatas no sistema 
de abono ANC para a Região Centro. 
Factos mais relevantes que queremos 
assinalar: 
• A realização de uma Assembleia Geral 

Extraordinária, no dia 20 de Janeiro, para 
apreciar e votar as alterações ao Abono 
ANC propostas pela Comissão Técnica, 
de que falaremos mais à frente. 

• Face à situação do ORC (a FPV chamou 
a si a emissão dos certificados de abono), 
no passado dia 01 de Março, 
promovemos uma reunião entre todos os 
armadores com pretensões mais 
regatistas para aferirmos quais as 

 

Em primeiro lugar importa pedir 
desculpa pelo atraso deste 
“NOTÍCIAS ANC” relativo ao 
primeiro trimestre do ano em 
curso mas, devido à 
Assembleia Geral e a outros 
assuntos prementes, foi-nos 
de todo impossível a sua 
publicação logo 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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perspectivas e preferências deste segmento de armadores/velejadores. A principal conclusão foi a preferência 
pela utilização do ORC, na zona de Lisboa, manifestada pelos armadores presentes.  

SEGURO DE GRUPO  
No dia 9 de Janeiro, a Direcção reuniu com a 
SECOSE, para análise e discussão das 
condições da apólice do nosso seguro de frota, 
a vigorarem de 01 de Fevereiro deste ano a 31 
de Janeiro de 2013. O facto mais relevante a 
assinalar foi a redução em 50% da comissão da 
ANC, de 6 para 3%. 

SITE DA ANC  
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. 
Continua a ser um dos objectivos da Direcção recentemente eleita a implementação do novo site e estamos a 
trabalhar nesse sentido. 

ASSEMBLEIAS GERAIS  
No dia 20 de Janeiro, conforme atrás já referimos, teve lugar uma Assembleia Geral Extraordinária para apreciação 
e votação das alterações ao abono ANC propostas pela Comissão Técnica para 2012, de onde resultou a entrada em 
vigor, em 1 de Fevereiro passado, das modificações ao sistema de abono ANC aprovadas e consequente publicação 
de todos os documentos actualizados no nosso site. 
 
No dia 16 de Março teve lugar a 
Assembleia Geral Electiva de cuja 
agenda constavam os seguintes 
pontos: 
• Analisar e votar o relatório e o 

Balanço do exercício de 2011.  
• Deliberar sobre a Alteração do nº 2 

do artigo 1º dos Estatutos e 
mandatar a direcção para praticar 
todos os actos necessários à 
respectiva legalização.  

• Proceder às eleições dos órgãos 
sociais da ANC para o biénio de 
2012/2013. 

Havendo só uma lista (Lista A), foi a 
mesma aprovada com 63 votos a favor, 
nenhum voto contra, nenhum voto nulo 
e nenhum voto em branco. A anterior 
lista dos Órgãos Sociais, anteriormente 
eleita para o mandato 2010/2011 foi, 
desta forma, reconduzida para um novo 
mandato de dois anos, 2012 e 2013.  

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 acta que 
se encontra à disposição dos Associados na sede.  
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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, tendo os mesmos 
sido publicados no site para 
conhecimento dos interessados.  
De realçar o protocolo de entendimento 
que a ANC estabeleceu com a ENN, 
editora da “Revista de Marinha”, no 
passado dia 16 de Março, em cerimónia 
realizada nas instalações do Clube 
Militar Naval. 

 
CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS
Cursos  
• No dia 16 de Janeiro começou mais um curso de Patrão Local que já foi concluído, tendo-se iniciado um novo 

curso no passado dia 2 de Abril 
• Teve início no dia 17 de Janeiro um novo curso, o 4º, de Patrão de Costa.  
• Presentemente ainda decorre o primeiro curso de Patrão de Alto Mar que se iniciou em Novembro de 2011.  
• Curso para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A nos dias 30 e 31 de 

Março. Está agendado um novo curso para os dias 11 e 12 de Maio.  
• No passado mês de Fevereiro, nos dias 10, 17 e 24, realizaram-se 2 mini-cursos de Regras de Regata, de 3 

sessões cada um. 
Palestras  
• No dia 6 de Janeiro teve lugar, no Planetário Calouste Gulbenkian, uma palestra sobre Astronomia, subordinada 

ao tema “Conhecer o Céu de Inverno”, pelo Dr. Guilherme de Almeida. 
• No dia 30 de Março teve lugar, no mesmo Planetário, uma nova palestra, desta vez subordinada ao tema 

“Conhecer o Céu da Primavera”, pelo Dr. Guilherme de 
Almeida. 

JANTAR ANUAL 
Realizou-se no passado dia 3 de Fevereiro de 2012, na 
messe da Força Aérea, em Monsanto, o jantar 
comemorativo do XVIII 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 à ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa e 
placas de homenagem aos Associados Maria Helena 
Oliveira, Francisco Sena Malmagro e Eduardo Almeida Faria 
em reconhecimento pela colaboração prestada à nossa 
Associação em 2011. 

OUTROS ASSUNTOS 
• Por ocasião da NAUTICAMPO 2012, de 8 a 12 de 

Fevereiro, a ANC participou, com três oradores, no ciclo 
de conferências e seminários para promoção da Náutica 
de Recreio em Portugal. 

• Motivado pelo aumento dos preços das docas de recreio do Porto de Lisboa (por um lado subiu os preços 3% 
para os contratos mensais e 5% para os contratos anuais, e por outro, reduziu o desconto para quem termina 16, 
ou mais regatas, de 30 para 25%, o que implica subidas de 10,4 e 12,5%, respectivamente) a Direcção 
endereçou ao Conselho de Administração da APL uma carta de protesto. 

• Com a colaboração do Eduardo Faria e da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, 
efectivaram-se respectivamente nos dias 07 e 21 de Janeiro, na Escola Militar de Electrónica de Paço de Arcos, 
visitas ao ROV (o submarino que ajudou na exploração do espaço marítimo que Portugal pretende ver como 
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constituinte da sua plataforma continental, tendo para isso apresentado junto das Nações Unidas uma proposta 
de delimitação presentemente em análise na Comissão de Limites da Plataforma Continental). 

• A Direcção visitou, no passado dia 20 de Janeiro, o novíssimo Centro Náutico de ALGÉS (junto à Torre VTS) 
que já começou a trabalhar, prometendo ampliar a oferta de serviços náuticos aos nautas da Grande Lisboa. No 
seguimento desta visita, foi estabelecido um acordo de parceria entre a ANC e o CNA (descontos concedidos aos 
Associados ANC). 

 
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  
  
08 de Maio de 2012 
 


