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Caro Associado
Como habitualmente, aqui encontra
um resumo das actividades da nossa
Associação relativas ao primeiro
trimestre do corrente ano. Está um
tanto ou quanto atrasado mas,
infelizmente, o tempo não tem sobrado
para esta e outras matérias. Aqui
ficam as nossas desculpas. Nesta
edição de ‘NOTÍCIAS ANC’, como já é
habitual, procuramos fazer um balanço
das actividades da nossa Associação
ao longo do 1º trimestre. Esperamos
que seja do seu agrado e ficamos a
aguardar eventuais sugestões para
podermos ir melhorando o seu
conteúdo.

CRUZEIROS E PASSEIOS
Realizou-se no passado dia 31 de Janeiro a apresentação formal do Cruzeiro de Verão aos Açores que este ano
contamos organizar, em parceria com o CNOCA, para festejarmos o seu 125º aniversário e em que a frota participará
na 25ª edição da Regata “Atlantis Cup” (Santa Maria – São Miguel – Terceira – Faial) e também na afamada Semana
do Mar da Horta.
O passeio a Alhandra agendado para os dias
23 e 24 de Março teve que ser adiado por
motivo de mau tempo.
O cruzeiro a Tróia marcado de 29 a 31 de
Março, pelo mesmo motivo, também acabou
adiado para os dias 25 a 28 de Abril. Como
todos sentimos, o primeiro trimestre deste ano
foi particularmente chuvoso e ventoso.

REGATAS E ABONOS
Logo no início deste ano foi publicado, no
nosso site, o Calendário 2013 de regatas no
sistema de abono ANC para a Região Centro.
As regatas do Torneio Vela Azul, organizado
pela ANL e marcadas para o fim-de-semana
de 9 e 10 de Março, tiveram que ser adiadas
por motivo de mau tempo.
Na Assembleia Geral do dia 22 de Março,
conforme consta da ordem de trabalhos que mais adiante abordaremos, foi aprovada a alteração do Regulamento do
Abono ANC proposta pela Comissão Técnica.
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SEGURO DE GRUPO
Conforme já referimos, este primeiro trimestre foi atípico, sendo de assinalar a grande ventania que assolou o nosso
país no dia 19 de Janeiro, sábado, tendo provocado inúmeros danos em embarcações dos nossos Associados, tanto
em doca seca, como a nado. A apólice do nosso seguro de frota viu-se, por isso, bastante penalizada a menos de
duas semana do seu vencimento mas todos os prejuízos foram ressarcidos.
Constatou-se assim, uma vez
mais, que o nosso seguro, para
o custo que tem, assegura
amplas coberturas e em termos
globais é, sem dúvida, mais
vantajoso que muitos outros,
mesmo mais baratos. Contudo,
temos que ter a noção de que
qualquer seguro é um negócio
de risco que tem
que
apresentar
equilíbrio
entre
custos e receitas. Não há
milagres! Daí o nosso alerta
para
TODOS
sermos
cuidadosos e previdentes, na
medida do possível, tentando
evitar ao máximo aqueles
sinistros que podem ser
acauteladosH Deixemos para
o seguro aqueles acidentes
que não podemos de todo
prevenir, como foi o caso do
dia 19 de JaneiroH

SITE DA ANC
O facto mais relevante foi sem dúvida, logo no início do ano, o lançamento do novo website institucional da ANC.
A informação do anterior site está a ser progressivamente carregada no novo, da mais recente para a mais antiga e
estão a ser disponibilizadas mais funcionalidades para facilitar a relação dos Associados com a sua Associação.
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ASSEMBLEIA GERAL
No dia 22 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 2012 e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
• Analisar e votar a proposta
de
alterações
ao
Regulamento do Sistema
de Abono ANC.
• Apreciar, discutir e votar a
proposta da Direção sobre
a filiação da ANC na
Federação Portuguesa de
Vela e ARVC.
• Apreciar, discutir e votar a
proposta da Direção para a
eleição
do
Associado
Honorário
ABAE
Associação Bandeira Azul
da Europa com efeito
retroativo a 2011.
• Apreciar, discutir e votar a proposta da Direção para a eleição do Associado Honorário MARINHA DE GUERRA
PORTUGUESA com efeito retroativo a 2012.
• Discussão de outros assuntos de interesse para a ANC e seus Associados
Foram todos aprovados excepto o ponto que diz respeito à forma como a ANC deve ser filiada na FPV, ou na
qualidade de Associação de Classe ou de Clube. Este assunto foi gerador de enorme polémica entre os Associados
presentes e vamos continuar a tratá-lo no futuro próximo, conforme deliberação soberana da AG.

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.

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.
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CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS
A nossa Escola de Navegadores de Recreio tem vindo a realizar periodicamente cursos para Patrão Local, Patrão de
Costa e Patrão de Alto Mar.
Também tem vindo a fazer cursos para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A.
Em Fevereiro passado efectivouse igualmente um segundo curso
para
Operador
Geral
Radiotelefonista.
No início do ano terminou um
curso de Mecânica de Motores
Diesel que tinha começado em
Novembro passado.

JANTAR ANUAL
Realizou-se no passado dia 8 de
Fevereiro de 2013, na messe da
Força Aérea, em Monsanto, o
jantar comemorativo do XIX
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 Marinha de
Guerra Portuguesa representada pelo Senhor Comandante da Escola Naval, o Contra-almirante Bastos Ribeiro, por
delegação de Sua Exª o Chefe de Estado Maior da Armada.

OUTROS ASSUNTOS
•

Logo no início do ano e para podermos cumprir as novas regras de facturação para 2013, em vigor a partir de 01
de Janeiro, fomos forçados a adquirir um novo programa de facturação certificado.
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•

No dia 9 de Janeiro teve lugar a visita à Esquadrilha de Submarinos e aos novos submarinos da classe Tridente,
o N.R.P Tridente e o N.R.P. Arpão.

•

No dia 25 de Fevereiro, relativamente ao problema das cartas de navegador de recreio caducadas e depois de
vários meses de espera, vimos finalmente o problema solucionado pela recém criada D.G.R.M., a nosso
contento.
No dia 7 de Março teve lugar na
nossa sede, em Lisboa, o
lançamento do livro “Aventuras e
Desventuras de um Cruzeiro à
Vela” onde é relatada a viagem
do ‘OBBI’ aos Açores, em 2006,
integrado no cruzeiro ANC
desse ano.
Tendo em conta que o Vogal da
Direcção com o pelouro das
regatas, Rogério Chumbinho, se
vai ausentar do País por tempo
indeterminado e portanto deixa
de ter disponibilidade para
prosseguir a sua atividade na
Direção da ANC, foi cooptado,
em meados de Março, para este
cargo, o nosso associado João da Silva Ramos, armador do veleiro “INSÓNIA” e Oficial de Marinha no activo.
A organização da 2ª edição da Feira Náutica do Tejo convidou a ANC a participar neste evento que se realizará
durante o próximo mês de Maio nos fins-de-semana de 17 a 19 e 24 a 26. Teremos direito a uma pequena tenda
de 3 x 3m ( a nº 23) onde pretendemos mostrar aos visitantes o que somos e o que fazemos.

•

•

•

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

A Direção,
Ruy Ribeiro
Paulo Xavier
Filipa Mendes
José Oliveira
Rogério Chumbinho / João Silva Ramos
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