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Caro(a) Associado(a)
Dobrámos um novo ano, sem dúvida foi
igualmente difícil, continuando a Náutica
de Recreio a debater-se com diversos
problemas que condicionam o seu
crescimento.
Na nossa Associação atravessámos um
período de prolongadas negociações da
apólice do seguro de grupo, que culminou
na mudança de Companhia Seguradora.
Apesar de todas as dificuldades, fazemos
votos que este novo ano de 2017 nos traga
ventos bonançosos, mares calmos e águas
safas.
Nesta edição de ‘NOTÍCIAS ANC’, como
já é habitual, procuraremos fazer um
balanço das atividades da nossa
Associação ao longo do último semestre
de 2016 que, desejamos, seja do seu
agrado.

CRUZEIROS E PASSEIOS
No dia 05 de Maio teve lugar na nossa sede uma
reunião para apresentação aos associados da oferta
de cruzeiros para o Verão.
Nesta secção destacamos:
• O Cruzeiro a Peniche integrado nas Festas
da Nossa Senhora da Boa Viagem, entre 30
de Julho e 14 de Agosto.
• O cruzeiro à vela, gastronómico e lúdico, Rota
Atlântica Norte, acabou por ser cancelado por
falta de interessados.
• O 1º Encontro Internacional de Veleiros do
Guadiana, entre 05 e 08 de Agosto. A ANC,
em parceria com a FUN RIVER Animação
Turística, Lda., organizou esta subida do
Guadiana que contou com o apoio dos
Municípios de Alcoutim do lado português e
de Sanlúcar de Guadiana do lado espanhol e
ainda com o patrocínio da REMAX Four
Seasons. Incluiu visitas muito interessantes
na região, uma subida em pneumáticos até ao
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Pomarão e encontros gastronómicos em ambos os lados da fronteira. Contou com 11 veleiros que ficaram
amarrados nos pontões existentes nas duas margens do rio e mais de 30 participantes entre adultos e
crianças

REGATAS E ABONOS
Neste segundo semestre, salientamos a realização
das seguintes provas:
• A Regata Solitários ANC, organizada este
ano pela ANLisboa, inicialmente agendada
para o mês de Abril, acabou por ser adiada,
por número insuficiente de participantes,
para 03 de Julho de 2016 . Contou com 32
veleiros, 14 no agrupamento A+E, 10 no B
e 8 no D. Logo a seguir à prova realizou-se
um convívio na sede da ANL onde foram
entregues os troféus aos vencedores.
• No dia 23 de Julho, por ocasião da
passagem por Lisboa da Tall Ships Race,
realizou-se a Regata ‘Tall Ships Race 60
Anos’, organizada pelo
SAD
e
na
qual
participaram 63 veleiros,
18 no agrupamento A,
18 no B. 8 no E e 19 no
D. Esta prova contou
com o importante apoio
da APORVELA e ainda
do Porto de Lisboa, da
Câmara Municipal de
Lisboa e do Lisbon
Cruise Terminals.
• No fim-de-semana de 3
e 4 de Setembro, o
Torneio
Vela
Azul
2016, organizado pelo
CNL. Este torneio, no
qual participaram 18 veleiros, foi dedicado ao SAD - Sport Algés e Dafundo que celebrou em 2015 o seu
centésimo aniversário. Por esta razão e também por virtude dos relevantes serviços prestados aos desportos
náuticos relacionados com a navegação à vela, será o SAD homenageado com o 'Galardão Vela Azul' da
ANC no nosso próximo jantar de aniversário de que falaremos mais adiante.
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•

No dia 16 de Outubro, a Regata XXIII Aniversário ANC, organizada pelo CNOCA. Participaram 53 veleiros
mas infelizmente, apesar do patrocínio da nossa corretora SECOSE, não conseguimos um valor suficiente
que permitisse, após a prova, a realização de um convívio entre todos.
Os troféus destas três regatas serão entregues aos respetivos vencedores no decorrer do jantar anual de aniversário
da ANC que se realiza no próximo dia 10 de Fevereiro na Messe dos Oficiais da Força Aérea de Monsanto.
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 continuaram um bocadinho parados este ano, de qualquer modo neste 2º
semestre realizámos:
• No passado dia 13 de
Outubro, o nosso
102º
jantar,
no
restaurante da ANL
onde
o
nosso
Associado-Armador
José Oliveira nos
relatou as peripécias
vividas
com
o
‘MAIÃO’
na
sua
viagem às caraíbas
no primeiro semestre
de 2016.
• No
dia
14
de
Dezembro, o nosso
103º jantar, onde o
nosso
AssociadoArmador Luís Adão e
a Esposa nos falaram
dos principais aspetos
que rodearam a volta
ao mundo no seu
‘ALLEGRO’.
Em ambos os jantares, além dos relatos feitas na primeira pessoa, o denominador comum foi a exibição de muitas
fotografias e filmes.

SEGURO DE GRUPO
Um incêndio de grandes proporções deflagrou na madrugada do dia 8 de Abril, na Doca do Bom Sucesso, tendo
afetado 10 embarcações de recreio, das quais 3 estão seguras pela nossa apólice de Grupo na Seguradora Victoria,
o ‘Trovão’, o ‘Seven Too’ e o ‘Anthea’. A companhia, através do seu corretor de Seguros SECOSE S.A., fez de
imediato despoletar os procedimentos de apoio e acompanhamento dos sinistrados associados da ANC, tendo sido
todos os lesados, à exceção do barco onde o fogo deflagrou, ressarcidos em tempo útil.
Os enormes prejuízos que este acidente provocou levaram a Seguradora VICTORIA a rescindir com a ANC a apólice
de grupo a partir de próximo dia 31 de Janeiro. Com a mediação da Corretora SECOSE conseguimos, entretanto, um
novo parceiro nesta área tão sensível, a Companhia de Seguros Lusitânia, ainda que em condições algo menos
vantajosas que as anteriores.

SITE DA ANC
O website institucional da ANC completou agora, no final de 2016, quatro anos de vida e tem sido periodicamente
atualizado.

REUNIÕES DE DIRECÇÃO
A Direção 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.
A Direção reuniu também, trimestralmente, com a Dra. Maria João da CIPHRA, a empresa que nos faz a
contabilidade, para análise das contas e dos resultados alcançados mês-a-mês.
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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, os quais podem ser consultados no nosso site na secção
respetiva.

CURSOS E AÇÕES DE FORMAÇÃO
A nossa Escola de Navegadores de Recreio, como é do conhecimento geral, devido a dificuldades com o número de
alunos, suspendeu temporariamente os cursos de Navegador de Recreio, continuando, no entanto, a realizar
periodicamente outros cursos e ações de formação como sejam os de Radiotelefonia, entre outros.
• Curso para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A (28 e 29 de
Novembro).
Contamos lançar e realizar no decurso do primeiro semestre uma série de novos cursos e ações de formação:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
21 de Fevereiro, 3ª feira.
Inscrições abertas na sede.
Nº máximo de alunos 20.
No
final,
os
alunos
aprovados receberão uma
certificação.
Eletricidade a bordo.
Limitação de avarias.
Meteorologia Marítima.
Informática, Electrónica 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, bainhas, etc.).
Táticas e Regras de Regata.
Como preparar o seu veleiro para um cruzeiro no alto mar.

ACTIVIDADE MARÍTIMO TURÍSTICA
A pedido de vários Associados, a ANC promoveu na sua sede, no dia 10 de Novembro, uma reunião para analisar o
interesse, vantagens e inconvenientes, de eventuais interessados nesta temática. Compareceram 60 associados + 3
não associados e, depois de concluído o interesse generalizado, acabou por ser constituído um Grupo de Trabalho
de 7 elementos (6 associados + 1 diretor ANC). Este grupo tem reunido periodicamente com o objetivo de esclarecer
dúvidas e de avaliar a melhor forma de dar resposta às crescentes solicitações deste mercado. Proximamente
informaremos sobre as recomendações e as conclusões a que chegou este Grupo de Trabalho.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
A Assembleia Geral de 2017 está marcada e vai realizar-se na nossa sede no dia 17 de Março, 6ª feira, pelas 21h00
e na sua agenda constarão os seguintes pontos:
• Analisar, discutir e votar o Relatório e o Balanço do exercício de 2016 e o respetivo Parecer do Conselho
Fiscal.
• Apreciar, discutir e votar a proposta da Direção para a eleição do Associado Honorário SPORT ALGÉS E
DAFUNDO com efeito retroativo a 2016.
• Discussão de outros assuntos de interesse para a ANC e seus Associados
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JANTAR ANUAL
Vai realizar-se no próximo dia 10 de Fevereiro, na messe de Oficiais da Força Aérea, em Monsanto, o jantar
comemorativo do XXIII Aniversário da ANC. As inscrições serão abertas durante o mês de Janeiro na nossa sede.
Neste jantar será entregue o Galardão Vela Azul 2016 ao Sport Algés e Dafundo que, como atrás referimos,
completou em 2015 o seu 100º aniversário, serão também entregues os troféus aos vencedores das regatas, ‘Tall
Ships 60 Anos’, ‘Torneio Vela Azul’ e ‘XXIII Aniversário ANC’.

OUTROS ASSUNTOS
•

•

•

•

•

•

•

No seguimento das reuniões que a Direção teve com a tutela acerca da necessária Revisão do Regulamento
da Náutica de Recreio em vigor, tem havido reuniões com as diferentes entidades interessadas e que fazem
parte do Conselho da Náutica de Recreio mas, infelizmente, os progressos foram poucos, ou mesmo
nenhuns. Esperamos, no entanto, novos desenvolvimentos este ano e deles vos daremos conta
oportunamente.
Neste 2º semestre, a ANC lançou o Cartão de Visitante (Visitor´s Card = Tarjeta Visitante) destinado a
Associados não residentes que por não usufruírem de todas as regalias ao longo do ano como os restantes
associados, pagam uma quota anual reduzida, beneficiando das regalias de sócio quando se encontram em
Portugal.
Durante parte do mês de Agosto a sede da ANC esteve encerrada para férias da nossa colaboradora Teresa
Fonseca. Também por esse motivo a sede esteve encerrada entre 22 e 28 de Setembro e nos dias 6, 22, 23
e 26 de Dezembro, reabrindo normalmente na 3ª feira, dia 27.
A Direção da ANC reuniu e
apresentou cumprimentos à nova
Presidente
do
Conselho
de
Administração da Docapesca, Dra.
Teresa Coelho, no passado dia 16
de Setembro.
A Direção da ANC reuniu e
apresentou cumprimentos ao novo
Conselho de Administração do
Porto de Lisboa, no passado dia 15
de Novembro.
A Direção da ANC reuniu, no dia 23
de Novembro e no dia 14 de
Dezembro, com os novos Órgãos
Sociais da FPV saídos do processo
eleitoral do passado dia 20 de
Outubro. Foram abordados temas
importantes como as Licenças
Desportivas, os sistemas de abono
ORC e ANC, entre outros.
A Direção da ANC teve a
oportunidade de visitar no passado dia 12 de Dezembro o Estaleiro da Volvo Ocean Race (VOR) na Doca de
Pedrouços, onde estão a ser preparadas as embarcações que vão disputar a próxima edição desta
importante competição de vela, a qual terá início em Outubro deste ano, em Alicante, tendo o estuário do
Tejo como final da 1ª etapa.

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

A Direcção,
Paulo Xavier
Carlos Pitta
Helena Oliveira
Rui Silva
João Ramos
John Duggan (adj)
José Oliveira (adj)
Ruy Ribeiro (adj)
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