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CaroAssociado
Aactual Direcção, eleita na

última Assembleia Geral, tem
intenção de levar até si,
trimestralmente (o mais tardar até ao
dia 15 do mês seguinte), um balanço,
tão detalhado quanto possível, das
actividades da nossa Associação, dando
continuidade aos comunicados, "Ao
Leme da ANC", da anterior Direcção.

Já realizados:
"De 13 a 16 de Fevereiro (Carnaval) -

Cruzeiro "Rio acima", um passeio da Marina
Parque das Nações até Alhandra,
organizado pela revista 'DoBarco' com a
colaboração da ANC;

"De 1 a 4 de Abril (Páscoa) - Cruzeiro
a Tróia, interligado com o Campeonato
Regional do Centro ANC 2010 e também
o já tradicional Cruzeiro a Valada.
Participaram, respectivamente, 45 e 10
veleiros.

A realizar proximamente:
"De 3 a 6 de Junho - Cruzeiro a Vila

Nova de Milfontes e Sines;
"De 10 a 13 de Junho - Cruzeiro à

Berlenga, organizado em colaboração com
a AVELA;

"De 24 de Julho a 15 de Agosto -
Grande Cruzeiro de Verão ao
Mediterrâneo. A Comissão de Cruzeiros
lançou em Fevereiro um inquérito junto
dos seus Associados para apurar o destino
mais desejado para o próximo Verão. Os
resultados apurados apontaram o
Mediterrâneo como favorito.

"De 18 de Julho a 11 de Agosto está
prevista a realização de um cruzeiro /
regata aos Açores, com participação na
regata Manuel Arriaga e inclusão na Atlantis
Cup. Este cruzeiro / regata não está ainda
confirmado.

Cruzeiros e Passeios
No próximo dia 16 de Abril, pelas

21.30, na sede da ANC, será apresentado
aos Associados interessados o programa
preliminar deste Cruzeiro ao Mediterrâneo.

Para substituir, na Comissão de
Cruzeiros, o nosso colega Rui Soares (que
se encontra a dar a volta ao mundo no
seu Moody 42 'THOR VI') foi nomeado o
Associado Vilela de Matos ('DOMINÓ').

A convite do Senhor Comodoro da
ANL, estamos a colaborar na organização
de uma concentração náutica a decorrer
durante a Missa Presidida por Sua
Santidade o Papa Bento XVI, que terá
lugar no Terreiro do Paço, no final da tarde
do dia 11 de Maio (com início pelas 18
horas).

No dia 22 de Março, a nova Direcção
reuniu com a SECOSE, Correctores da
Seguro. Foi feito um balanço detalhado
dos 2 anos completos com a Companhia
VICTORIA. Apesar do excesso de sinistros
por parte de alguns, felizmente poucos,
segurados, o resultado da apólice foi
positivo, o que permitiu manter os preços
dos prémios de seguro em 2010. No
entanto, uma das conclusões desta
reunião foi a necessidade de continuarmos
as acções de sensibilização com o objectivo
de redução da sinistralidade.

A SECOSE informou dispor de uma
delegação no Porto que pode apoiar os
Associados da região norte do País.

Brevemente será publicado no site uma
informação sobre "Procedimentos a
adoptar pelo Associado Segurado em caso
de sinistro".

Seguro de grupo

No dia 12 de Março teve lugar a
Assembleia Geral de cuja agenda
constavam os seguintes pontos:

"Analisar e votar o Relatório e o Balanço
do exercício de 2009 - APROVADO.

"Analisar e votar a proposta de
alteração do nº 6 do artigo 10º
adaptando-o ao artigo 173º nº 2 do
Código Civil e o nº 4 do artigo 11º
adaptando-o ao artigo 175º nº 4 do
mesmo Código Civil - APROVADO.

"Proceder às eleições dos Órgãos
Sociais da ANC para o biénio 2010/2011 -
Foi eleita a LISTA A.

Assembleia Geral Ordinária

Parte da Frota ANC na Marina de Tróia, ao pôr-do-sol do dia 1 de Abril

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.

Reuniões de Direcção
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“Com a colaboração da ANC, o Clube
Naval de Lisboa realizou nas águas do Tejo
as regatas Gilberto de Sousa e Arquitecto
Teixeira da Fonseca, respectivamente nos
dias 20 e 21 de Março pp”.

"No início de Abril, nos dias 2 e 3,
realizou-se nas águas do Sado o
Campeonato Regional do Centro ANC
2010, organizado pelo Clube Naval
Setubalense, com o apoio da Marina de
Tróia, da Câmara Municipal de Grândola e
da empresa Multipessoal - Recursos
Humanos, entidades que igualmente
apoiaram o Cruzeiro da Páscoa a Tróia.
Participaram 14 veleiros.

"No dia 18 de Abril tem lugar a
tradicional Regata de Solitários ANC,
organizada pelo SAD e dedicada ao nosso
Associado Manuel Sales Nunes ('SALINAS
II').

O nosso colega Vogal de Regatas -
Rogério Chumbinho - efectuou diversas
palestras para divulgação do sistema de
abono ANC (28 de Janeiro na ANR em
Leixões, 5 de Fevereiro na AVELA em
Aveiro e 5 de Março na Delegação Local
ANC de Lagos).

O nosso Associado Dr. Bernardino
Moreira esteve na sede, nos dias 18 de
Fevereiro e 29 de Março, onde procedeu
à realização de exames de medicina
desportiva aos eventuais interessados na
emissão ou renovação de Licenças
Desportivas. No total, cerca de cinco
dezenas de Associados utilizaram este
serviço.

Em colaboração com a Marinha de
Guerra Portuguesa, a ANC promoveu no
dia 16 de Janeiro uma visita guiada ao Navio
Escola 'SAGRES', dias antes de iniciar uma
viagem de circum-navegação com a
duração prevista de 12 meses. Durante
esta Volta ao Mundo a Sagres visitará
portos em países tão longínquos como o
Brasil, Perú, Equador, Japão, China, Macau,
Timor Leste, Índia e Egipto, entre muitos
outros, e estará presente em diversos de
eventos (EXPO Xangai 2010, Dia de
Portugal em S. Diego nos EUA, cerimónia
comemorativa da chegada dos
portugueses ao Japão, entre outros).

De 16 a 30 de Abril teremos na sede
em Lisboa, uma exposição de pintura da
autoria de Teresa Roza d´Oliveira, cujo
tema será… 'um olhar sobre o mar'.

Site da ANC
O site da ANC continua a ser

sistemática e periodicamente actualizado.
É nosso objectivo a implementação do

novo site mas não o queremos fazer antes
do seu adequado funcionamento estar
minimamente garantido.

Regatas e Abonos Protocolos e Parcerias

O jantar anual comemorativo do XVI
Aniversário da ANC decorreu no passado dia
22 de Janeiro de 2010, na messe da Força
Aérea, em Monsanto. Neste jantar foram
entregues, aos vencedores, os Troféus da
Regata Solitários ANC e do Torneio Vela Azul
2009. Foram igualmente entregues, o
Galardão Vela Azul ao Navegador Açoreano
Genuíno Madruga, e uma placa de
homenagem ao Sr. Eng. Fernando
Domingues do Porto de Recreio de Oeiras,
pela colaboração dada a todos os eventos
ANC. A finalizar, foram sorteados diversos
brindes entre todos os Associados presentes.

"Reunião com a APL - No passado dia
24 de Fevereiro a Direcção da ANC reuniu
com a Administração do Porto de Lisboa
para tratar de diversos assuntos, entre os
quais a nova sede da ANC; até ao final do
corrente ano, a ANC deve abandonar a
sua actual sede social, estando
presentemente a decorrer a avaliação de
possíveis alternativas na zona de Belém.

"Ria Formosa - Tendo em conta as
condicionantes à navegação de veleiros
com mais de 9m de comprimento, de
acordo com o ponto 4 do Artigo 44º do
PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE
NATURAL DA RIA FORMOSA, foi elaborada
e enviada uma carta ao Sr. Eng. Tito Rosa,
Presidente do ICNB, a solicitar uma
autorização para aqueles veleiros.
Aguardamos resposta.

Jantar anual

Outros assuntos

Cursos, Palestras
e Seminários

Foi adjudicada a proposta Optimus
apresentada pela firma ‘Comunicações do
Sul’ para fornecimento de serviço
integrado de internet fixa e móvel mais
telefones fixo e móveis. A ANC recebia
até agora estes serviços de fornecedores
diferentes (TMN, Optimus, Portugal
Telecom, AR Telecom e Novis). A proposta
adjudicada permitirá uma redução
acentuada dos custos globais em
comunicações da nossa Associação.

A ANC deu início, este ano, a um ciclo
de palestras de periodicidade
aproximadamente mensal, para divulgação
de assuntos náuticos de interesse geral,
compreendendo desde temas técnicos
ligados à navegação e respectivas ajudas
e materiais, passando pela autoridade
marítima nas suas diversas vertentes até
outros assuntos de carácter científico.

Palestras já realizadas:
"21 de Janeiro - "A Carta Náutica - do

levantamento hidrográfico à carta
náutica", proferida pelo Comandante
Freitas Artilheiro do Instituto Hidrográfico
(IH);

"25 de Fevereiro - "Produção e
Actualização Cartográfica", pelo
Comandante Martins Pinheiro do IH, e
onde foi dado destaque à produção de
cartas electrónicas de navegação;

"18 de Março - "Sistema de Avisos à
Navegação e aos Navegantes", proferida
pela Sr.ª D. Ana Ataíde da Divisão de
Navegação do IH.

Serviço
de Internet e Telefone

Outros Eventos

O vencedor do
Campeonato em

acção junto à bóia de
barlavento

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 e onde destacamos, neste 1º
trimestre:

"Garvetur - Imobiliária e Alojamentos;
"Cardio Solutions - Equipamento

Médico, Lda;
"Sails East Portugal (importação

directa de velas);
"VHC Tintas, Lda;
"Birds Nature Tours
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Tesoureira – FILIPA FERREIRA MENDES
(HYPA)

Sub-directora na Makro Portugal, responsável
pelo Departamento de Marcas Próprias. Patrão de
Alto Mar. Licenciada em Economia de Empresa pela
Universidade Nova de Lisboa. Proprietária do veleiro

HYPA, Bavaria 36 (Out.2002). Desde a infância ligada à nautica, iniciou
actividades na vela de cruzeiro a bordo do Zenith em 1984 (Dufour Safari),
depois no catamaran Scarlett (Fountaine Pajot - Casamance) e nos últimos
anos no Hypa. Participa regularmente em regatas na Classe ANC. Tem na
sua experiência náutica viagens às Berlengas, sul e Espanha, ilhas
Baleares, tendo participado no cruzeiro ANC a Alboran (Mediterrâneo
2007).

Relator – JOSÉ CARLOS PRISTA SILVA
HENRIQUE (XEKMATT)~

Licenciado em Organização e Gestão de
Empresas pelo ISEG (Instituto Superior de
Economia e Gestão), Presidente do Conselho de
Administração da Ramazzotti SGPS, SA e
Imobiliária. Proprietário do Veleiro Xekmatt (IMX

45) dedica-se principalmente a regatas inshore e offshore, as que mais
gosta. Patrão de Alto Mar. Foi nadador do SAD, praticou Rugby no
Belenenses e Caça Submarina no Grupo Desportivo da Torralta.
Desempenhou funções de Tesoureiro na ANC em 2001, 2002, 2008 e
2009 e de Presidente do Conselho Fiscal do CPAS, vários anos. Casado
com dois filhos, ambos pertencem à sua tripulação e são fervorosos
adeptos da vela de cruzeiro.

Presidente – BERNARDINO JOSÉ DA COSTA
GONÇALVES MOREIRA (BBM)

Médico especialista, ex - Chefe de Serviço dos
Hospitais Centrais de Lisboa. Patrão de Alto Mar.
Fez várias viagens de cruzeiro ao Norte, Centro e
Sul de Portugal, à Galiza, assim como à Ilha da
Madeira, Porto Santo, Canárias, Cabo Verde, Itália

e Espanha. Participou no cruzeiro comemorativo do descobrimento do
Brasil (Lisboa - Porto Seguro - Rio de Janeiro). Em 1999 e 2000, participou
em várias regatas tendo conquistado diversos prémios. Proprietário do
BBM (First 45F5).

Mesa da Assembleia Geral

Órgãos Sociais da ANC Biénio 2010 – 2011

Primeiro Secretário – FERNANDO MONTEIRO
(SENI)

Advogado, 41 anos, casado, pai de uma filha,
proprietário da embarcação SENI. Patrão de Costa.
Sócio do Clube Naval de Sesimbra e da ANARESE –
Associação Náutica de Recreio de Sesimbra. Sócio
do Clube de Golfe Palmela Village, Interesses:
Náutica e Golfe.

Segundo Secretário – LUÍS VILELA DE MATOS
(DOMINÓ)

Engenheiro Químico, Administrador de Empresas,
de 67 anos, dedica-se à vela de cruzeiro desde 1996
sendo Patrão de Alto Mar e proprietário do veleiro
Dominó. Desempenhou funções de Presidente da
Direcção da Associação Aveirense de Vela de Cruzeiro
em 2002/4 da qual é sócio. Tem participado em

diversos cruzeiros oceânicos (Açores 2004, Paralelo 33, Mil Milhas, Mar
de Alboran, Macaronesia) e em outros eventos organizados pela ANC.

Presidente – RUI ANDRÉ FERREIRA DE
FIGUEREDO RIBEIRO (OBBI)

Médico-Veterinário, casado, pai de 4 filhos.
Administrador Executivo e Sócio da LusoFeed –
Produtos e Técnicas de Alimentação Animal, SA.
Proprietário do Veleiro OBBI (Etap 39s) dedica-se à
vela de cruzeiro desde 2001. Participa regularmente

em regatas na Classe ANC. Organizou e participou em diversos cruzeiros
ANC (Madeira 2005, Açores 2006 e Mediterrâneo 2007). Patrão de Alto
Mar. Pratica mergulho. Desempenhou funções de Tesoureiro na ANC em
2006 e 2007 e de Secretário em 2008 e 2009. Sócio da ADO (Associação
Desportiva de Oeiras) e do CNL (Clube Naval de Lisboa).

Direcção

Secretário – PAULO ALEXANDRE COSTA
MURTA XAVIER (TROVOADA)

Nascido em Lisboa em Março de 1963. Patrão
de Alto Mar. Licenciado em Engenharia Electrotécnica
pelo IST, Sócio-Gerente da firma Lusomatrix - Novas
Tecnologias de Electrónica Profissional, Lda.
Proprietário do Veleiro “TROVOADA” (Bavaria 31),
desempenhou funções de Segundo Secretário da
Mesa da Assembleia Geral na ANC em 2008 e 2009,
pratica vela de cruzeiro e de regatas em classe ANC.

Outras actividades desportivas: Natação, Windsurf e Jogging. Casado,
com 1 filho, ambos tripulantes e adeptos da vela de cruzeiro

Vogal Cruzeiros – JOSÉ MAIA DE OLIVEIRA
(MAIÃO)

Casado, 1 filha. 9º ano, Director de Produção de
empresa metalo-mecânica, Proprietário do Veleiro de auto-
construção “Maião” Vandstad 34. Desempenhou funções
de Vogal de Cruzeiros na ANC em 2008 e 2009. Patrão
de Costa, Participa regularmente em regatas na Classe

ANC, Realizou os Cruzeiros Paralelo 33, Mil Milhas Açores, Mar Alboran,
Macaronésia e também as Berlengas e os fluviais a Valada. Como tripulante o
Brasil 500 anos e Round of the World (Expo 98 – Açores/Porto/Lisboa). Prática
de Mergulho.

Presidente – PEDRO FILIPE DIENER GRAÇA
PEREIRA (SALIS)

Gestor, Casado, 1 filha. MBA em International
Business pela European University e Licenciatura
em Matemáticas Aplicadas, pela UAL. Director de
Compras da Nokia Siemens Networks para a Europa

do Sul. Membro da Associação Humanitária do Lions Clube de Paço d’Arcos.
Membro da APCADEC, Associação Portuguesa de Compras. Membro da
PADI – Professional Association of Diving Instructors. Assistente de
Instructor de Mergulho e Divemaster. Licença de Patrão de Costa. Relator
do Conselho Fiscal da ANC durante 2008/2009. Interesses: Vela, Ski,
Golfe, Mergulho. Proprietário do veleiro “Salis” (Jeanneau 39).

Conselho Fiscal

Secretário – FERNANDO MENDES
(TUBA)

Licenciado em Informática de Gestão pelo
ISLA e pós graduação em Sistemas de
Informação pelo IST. Gestor de uma Área

de Sistemas de informação na Galp Energia. Casado e pai de 2
filhos. Dedica-se à vela de cruzeiro desde 2002. Patrão de Alto
Mar. Actualmente é proprietário do TUBA (Bavaria 32). Além da
vela, pratica windsurf.

Com as nossas melhores Saudações Associativas,
despedimo-nos com amizade.

A Direcção

Ruy Ribeiro, Paulo Xavier,
Filipa Mendes, José Oliveira,
Rogério Chumbinho jgjregionais@gmail.com

15 de Abril de 2010

Jorge
Gomes

Vogal Regatas – ROGÉRIO CHUMBINHO
(SAVVY)

Rogério Paulo Antunes Chumbinho Casado,
pai de uma filha. Oficial da Marinha de Guerra
Portuguesa na Reserva, doutorado em

Oceanografia Física pela Naval Postgraduate School, EUA. Sócio-
gerente da PLogP-Geosolutions (informação geográfica).
Proprietário do veleiro Savvy (Dufour 40), é desde há alguns
anos praticante de regatas em abono ANC e de cruzeiros em
família. É patrão de alto-mar, Juiz de Regata Regional e Oficial de
Regata Regional, sócio do CNOCA. Colabora na Comissão Técnica
do abono ANC desde Maio de 2008 e na Direcção da ANC como
vogal de regatas desde Fevereiro de 2009.


