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Caro Associado
Acabamos de deixar para trás mais um
ano complicado e entramos num novo
ano que se prevê continue no mesmo
rumo, ou seja, difícil também… Há quem
apregoe que está tudo a melhorar, outros
dizem que não, a seu tempo veremos
quem fala verdade. Em qualquer dos
casos, fazemos votos que, apesar de
todas as dificuldades, 2015 nos traga
ainda assim ventos bonançosos, mares
calmos e águas safas.
Nesta edição de ‘NOTÍCIAS ANC’, como
já é habitual, procuramos fazer um
balanço das actividades da nossa
Associação ao longo do último semestre
que, desejamos, seja do seu agrado.

CRUZEIROS E PASSEIOS
Nesta secção destacamos:
• No dia 10 de Agosto, sardinhada na Marina Parque das Nações
(MPN) para comemorar a chegada dos veleiros participantes no
evento European Odissey organizado pela Cornell Sailing Events;
a MPN ofereceu a estadia de 9 para 10 a todos os Associados
ANC que se associaram e este evento.
• Travessia Náutica Xacobea, de 2 a 19 de Julho, organizado pela
ASNAUGA (Associação dos Clubes Náuticos da Galiza),
comemorando os 800 anos da peregrinação de S. Francisco de
Assis a Santiago de Compostela.
• Cruzeiro à Galiza, de 26 de Julho a 15 de Agosto, integrado na
rota marítima da peregrinação de “O Cabaleiro das Cunchas”,
organizada anualmente pela Confraria de Bousas;
• Cruzeiro à Manga del Mar Menor, no Mediterrâneo, de 26 de Julho
a 15 de Agosto.
• No fim-de-semana de 06 e 07 de Setembro realizou-se uma subida
do rio Douro de Vila Nova de Gaia / Porto até Barca d’ Alva
(Programa Douto Total);
• Dia 11 de Novembro, magusto de São Martinho na MPN.
Relativamente ao Grande Cruzeiro de Verão do próximo ano temos em
cima da mesa a proposta de um Associado para que organizemos um
cruzeiro comemorativo dos 600 anos da conquista de Ceuta ocorrida em
22 de Agosto de 1415, no reinado de D. João I e sob seu comando directo.
A frota de 212 barcos de guerra e de transporte (59 galés, 33 naus e mais
120 embarcações pequenas) largou de Lisboa a 25 de Julho e fez uma
escala em Lagos antes de se reagrupar em Algeciras para depois avançar sobre Ceuta.
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REGATAS E ABONOS
Neste segundo semestre, salientamos a realização das seguintes provas:
• No dia 07 de Setembro, a Regata Solitários ANC 2014, organizada pelo CNOCA e que contou com a
participação de 30 veleiros.
• Nos dias 04 e 19 de Outubro, o Torneio Vela Azul 2014, organizado pelo CNOCA. Este ano o torneio foi
dedicado ao Associado ANC Eduardo Henrique pelos relevantes serviços prestado à Vela de Cruzeiro em
geral e à ANC em
particular. Tal como a
anterior, contou com 30
veleiros participantes.
• No dia 25 de
Outubro, a Regata XXI
Aniversário
ANC,
organizada pelo CNL e
patrocinada, uma vez mais,
pelo
TURISMO
DE
MACAU. Participaram nesta
prova 55 veleiros. Esta
regata foi dedicada ao
nosso Associado António
Gama falecido este ano.
Aparte estas regatas ANC
organizadas por clubes de
vela
nossos
parceiros
realizaram-se muitas outras regatas, organizadas pelos clubes de vela da região centro, as quais constam do
Calendário publicado no nosso site, na secção Regatas.
Fora da região centro também se realizaram bastantes provas, tanto a norte como a sul, não esquecendo a Madeira
e os Açores onde sobressaímos a Atlantis Cup 2014 de 25 de Julho a 05 de Agosto.

JANTARES DA TERTÚLIA VÉLICA
Os jantares convívio da Tertúlia Vélica Vélica tiveram continuidade após o Verão:
• 96º Jantar, dia 02 de Outubro, onde escutámos a velejadora/navegadora inglesa Anne Hammick autora e
coautora de dois dos pilot books da IMRAY e editora da Flying Fish, a revista oficial do Ocean Cruising Club.
• 97º Jantar, dia 06 de Novembro, no qual estiveram presentes 3 membros da equipa portuguesa que, em
Setembro de 2013, se classificou em 3º lugar na Red Bull Youth America’s Cup que teve lugar em São
Francisco – Califórnia – E.U.A.
• 98º Jantar, dia 11 de Dezembro, onde o nosso compatriota Francisco Leote, skipper profissional, nos relatou
uma das suas viagens entre as Caraíbas e a Grécia.
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SEGURO DE GRUPO
Infelizmente o nosso seguro de frota tem registado
algumas situações muito penalizadoras (quebra de
mastros, roubo de um veleiro novo de 40 pés, …) que
levaram a Seguradora VICTORIA, em Outubro
passado, a denunciar o Protocolo celebrado com a
ANC em 30 de Janeiro de 2008, com efeitos à data do
seu próximo vencimento, 01 de Fevereiro de 2015.
Esta questão levou à criação de um grupo de trabalho
que fez um levantamento exaustivo das ofertas do
mercado segurador tendo em vista encontrarmos um
novo parceiro para esta importante área com condições
de cobertura e de preço mais vantajosas para os
nossos Associados.

SITE DA ANC
O novo website institucional da ANC completou no
final de 2014 dois anos de vida, a informação do
anterior site ainda 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.
Tal como anteriormente, também este novo site
continua a ser sistemática e periodicamente
actualizado.

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.
De realçar, na reunião de direcção de 12 de Novembro, ter sido decidida a integração na equipa de um novo Director
Adjunto, John Duggan, Irlandês com residência em Cascais e proprietário do HECUBA, um veleiro de 40 pés de
fabrico canadiano. O John vai liderar as relações internacionais da ANC com congéneres estrangeiras e não só, e,
seguramente, vai trazer novas ideias e projectos à actual direcção.

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:
• Nautiparque em Vila Real de Santo António (www.nautiparque.com).
• Foi divulgada a Promoção de Inverno do Centro Náutico de Algés.

CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS
A nossa Escola de Navegadores de Recreio continua a realizar periodicamente diversos cursos e acções de
formação:
• Um curso para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A, nos dias 07 e 08
de Novembro.
• No dia 22 de Novembro realizou-se o WORKSHOP PORTUGAL NÁUTICO no Auditório do IPMA em Algés,
dedicado ao sector da Náutica de Recreio, promovido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal em
parceria com a Oceano XXI e que contou com a presença do Secretário de Estado do Mar e dos
responsáveis máximos da DGRM e da DGPM.
• Nos dias 17, 20 e 22 de Novembro, um Curso de Fotografia, realizado em parceria com a MPN.
• No dia 07 de Janeiro de 2015 terá início um novo Curso de Patrão de Alto Mar.
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
A Assembleia Geral de 2015 está marcada e vai realizar-se na nossa sede no dia 20 de Março, 6ª feira, pelas 21h00.
Trata-se de uma AG Ordinária onde se fará a análise, discussão e votação das contas relativas a 2014

OUTROS ASSUNTOS
•

•

•

•
•

•

No dia 10 de Julho, na Associação
Naval de Lisboa, decorreu a
apresentação do livro “Meteorologia”
da autoria do Comandante Henrique
Pereira Coutinho (“Edições Revista
de Marinha”), a cargo do Presidente
da Direcção da ANC e presidida pelo
Comodoro da ANL.
Entre 07 e 31 de Agosto a sede da
ANC esteve encerrada para férias da
nossa
colaboradora
Teresa
Fonseca.
No dia 12 de Setembro divulgámos
uma nota explicativa da APL sobre o
critério de contagem de regatas para
efeitos do desconto de doca.
No dia 15 de Novembro, em Peniche e a convite da Associação David Melgueiro, visita ao veleiro de
expedições TARA, com o apoio do Instituto Francês e da Embaixada da França no nosso País.
Entre 20 de Dezembro e 04 de Janeiro a sede da ANC esteve encerrada para férias de Natal e Fim-de-Ano
da nossa colaboradora Teresa Fonseca. A sede reabre no dia 05 de Janeiro e só nessa primeira semana, ou
mesmo na seguinte, contamos enviar aos nossos Associados as cartas com os valores a pagar de quota,
abono e seguro.
O habitual jantar anual, comemorativo do XXI aniversário da nossa Associação, terá lugar no dia 5 de
Fevereiro, 5ª feira, na Messe de Oficiais da Força Aérea, em Monsanto. As inscrições serão abertas durante
o corrente mês de Janeiro na nossa sede.

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

A Direcção,
Ruy Ribeiro
Paulo Xavier
Mário Jacinto
José Oliveira
João Ramos
Mário Chagas
Rui Silva

30 de Dezembro de 2014

