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Mais um ano se passou, foi igualmente 
difícil e continuámos a assistir a um 
abrandamento significativo do setor da 
Náutica de Recreio, fruto não só da crise 
económica e financeira que desde 2008 
assola o nosso País, mas também da 
complexa e desajustada regulamentação 
em vigor com exigências burocráticas 
desproporcionadas. Apesar de tudo, 
fazemos votos que, apesar de todas as 
dificuldades, este novo ano 2016 nos traga 
a todos 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 de 2015 que, 
desejamos, seja do seu agrado. 

 CRUZEIROS E PASSEIOS 
Nesta secção destacamos:   O Grande Cruzeiro de Verão a Ceuta, para 

comemorar os 600 anos da tomada desta 
cidade do norte de África em Agosto de 1415 
e que se realizou na primeira quinzena de 
Agosto. No dia 9 de Julho teve lugar na sede 
da ANC uma conferência subordinada ao 
tema ‘A Conquista de Ceuta – Aspetos 
Políticos e Estratégicos’. Depois de inscritos inicialmente 25 veleiros, no final e devido a circunstâncias 
diversas apenas 16 barcos (67 tripulantes adultos e 7 crianças) acabaram por participar: ANDA MARIA, 
ANTHEA, FENGSHUI, FORÇA 3, FOUR WINDS, IMPENSÁVEL, LARGE PAVOIS, LOTUS, MAIÃO, OBBI, 
PURUSHA, SANTA BÁRBARA, THIRD LIFE, THOR VI, TROPICAL I e TROVOADA VI. A Marina de 
Portimão, uma vez mais, apoiou este nosso cruzeiro oferecendo aos participantes um desconto especial, 
antes e depois da largada, bem como um lugar de garagem por veleiro participante. 
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Neste segundo semestre, salientamos a 
realização das seguintes provas:  No fim-de-semana de 12 e 13 de Setembro, o Torneio Vela Azul 2015, 

organizado pelo CNOCA, foi muito 
especial uma vez que esteve associado 
ao 10º Aniversário do Porto de Recreio 
de Oeiras e ao 100º Jantar-Convívio da 
Tertúlia Vélica no dia 14 de Setembro. 
Este torneio, no qual participaram 45 
veleiros, foi dedicado ao IAN WALKER, 
skipper da equipa ABU DHABI 
vencedora da última edição da Volvo 
Ocean Race, que homenageámos 
durante o jantar com o 'Galardão Vela Azul' da ANC.  No dia 24 de Outubro, a Regata XXII Aniversário ANC, organizada pelo Clube Náutico de Almada. 
Infelizmente, este ano não pudemos contar com o habitual patrocínio do TURISMO DE MACAU. Participaram 
nesta prova 30 veleiros. 

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 
relativa a Regatas. JANTARES DA TERTÚLIA 
VÉLICA 
Os jantares-convívio da Tertúlia Vélica estiveram um bocadinho 
parados este ano, de qualquer modo neste 2º semestre 
realizámos:   No dia 14 de Setembro, já atrás mencionado, o 100º 
jantar, na Marina de Oeiras. 
No passado dia 10 de Dezembro, o nosso 101º jantar, onde foi 
abordado o cruzeiro de Verão a Ceuta: foram passadas diversas 
fotografias, bem como um filme, vários participantes intervieram 
e falaram sobre experiência vivida e, no final, foram entregues as 
placas comemorativas (uma por veleiro) aos participantes 
presentes. 
 SEGURO DE GRUPO 
A apólice do nosso seguro venceu-se em 31-01-2015 e, apesar 
das dificuldades referidas no anterior ‘NOTÍCIAS ANC’, como 
sabem, acabou por ser renovada, por mais um ano, com a 
Seguradora VICTORIA e a mediação da Corretora SECOSE.  
Entretanto, a Direção reuniu com a SECOSE no passado dia 04 
de Novembro, tendo sido acordado que as condições do Seguro 
de Grupo ANC (preços, áreas, abrangência e coberturas) se vão 
manter inalteradas e sem qualquer alteração para a próxima 
renovação respeitante ao período de 01 de Fevereiro de 2016 a 
31 de Dezembro de 2017. 

 SITE DA ANC  
O novo website institucional da ANC completou no final de 2015 três anos de vida e tem sido sistemática e 
periodicamente atualizado. 
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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 minuta 
que se encontra à disposição dos Associados na sede.  

No passado dia 14 de Outubro 
reuniram-se na sede, em Lisboa, 
todos os membros dos Órgãos 
Sociais com o objetivo de avaliarem 
e proporem uma nova lista candidata 
às eleições dos novos Órgãos 
Sociais para o biénio 2016/2017.  
Foi entretanto constituído, no início 
de Novembro, um Grupo de 
Trabalho que integra 3 Directores 
(Paulo Xavier, Mário Chagas e John 
Duggan) e 2 Associados (Saraiva 
Mendes e Eduardo Faria) com o 
objectivo da ANC apresentar ao 
próximo Governo uma série de 
medidas que contribuam para 
relançar e dinamizar a Náutica de 
Recreio no nosso País, através da 
simplificação administrativa e do 
ajustamento do Regulamento da 
Náutica de Recreio à realidade dos 
nossos dias. 

O nosso Diretor Adjunto Mário Chagas pediu a sua demissão na 
última reunião de direção deste ano, no passado dia 16 de 
Dezembro, em virtude de ir assumir a curto prazo um lugar de 
destaque na Liga dos Amigos de Sesimbra. Para o seu lugar de 
Secretário na futura Direção convidámos o Associado Carlos 
Pitta, armador do QUO VADIS I, que aceitou a nomeação.  
 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, onde destacamos em 
2015: 
O protocolo celebrado com a APFF - Administração do Porto da 
Figueira da Foz, concedendo um desconto de 25% aos nossos 
Associados que participem anualmente em pelo menos 12 
regatas de vela de cruzeiro. 
 CURSOS E AÇÕES DE 
FORMAÇÃO
Reconhecemos que em 2015 estivemos também um pouco parados no que concerne a esta área, tendo-se feito 
neste semestre apenas um curso para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A, 
contudo vamos lançar já a partir de Janeiro uma série de cursos e ações de formação, conforme listagem publicada 
no nosso site:  

 Mecânica de Motores Diesel (enfoque nos motores Volvo e Yanmar), 8 x 2h aulas teóricas na sede às 3as. 
e 5as. feiras das 19h às 21h + 2 x 4h aulas práticas no C.N.Algés ao sábado das 09h às 13h. Este curso 
inicia-se no dia 26 de Janeiro, 3ª feira. Inscrições abertas na sede. Nº máximo de alunos 20. No final, os 
alunos aprovados receberão uma certificação.  Mecânica de Motores a Gasolina (motores fora-de-bordo e geradores elétricos). 
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 Eletricidade a bordo.  Limitação de avarias.  Meteorologia Marítima.  Informática, Eletrónica e Comunicações a bordo.  Velas: escolha, afinação, desgaste e reparação.  Segurança e Sobrevivência no Mar.  Aprendizagem de técnicas médicas em meios isolados.  Marinharia de cabos utilizados a bordo (seleção, desgaste, nós, baínhas, etc.).  Táticas e Regras de Regata.  Como preparar o seu veleiro para um cruzeiro no alto mar. 

 ASSEMBLEIA GERAL ANUAL  
 A Assembleia Geral de 2016 está marcada e vai realizar-se na nossa sede no dia 26 de Fevereiro, 6ª feira, 

pelas 21h00. Trata-se de uma AG Eletiva onde se procederá: (1) à eleição dos Órgãos Sociais da ANC para 
o biénio 2016/2017, (2) à análise, discussão e votação das contas relativas a 2015 e (3) à eleição do 
Associado Honorário Ian Walker com efeito retroativo a 2015  OUTROS ASSUNTOS 

 Entre 08 e 30 de Agosto a sede da ANC esteve encerrada para férias da nossa colaboradora Teresa 
Fonseca.   Por motivo de doença súbita da nossa colaboradora Teresa Fonseca a sede esteve encerrada nos dias 2, 3 e 
4 de Novembro.  Entre 23 e 27 de Dezembro e 
entre 30 de Dezembro e 03 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 04 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.  Foram, em meados de 
Dezembro, solicitadas 
audiências com a Sra. 
Ministra do Mar e com a Sra. 
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa para podermos apresentar as propostas, atrás 
referidas, para relançar e dinamizar a Náutica de Recreio.  O habitual jantar anual, comemorativo do XXII aniversário da nossa Associação, terá lugar no dia 19 de 
Fevereiro, 6ª feira, na Sala das Galeotas do Museu de Marinha, em Belém. As inscrições serão abertas 
durante o 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  
Rui Silva 
João Ramos   
 19 de Janeiro de 2016 
 


