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�OVA SEDE DA A�C: 
Uma notícia muito importante para todos: A ANC chegou a acordo com a APL sobre a mudança para uma nova sede. 
A futura sede localiza-se na doca de Belém, no módulo entre a DND e o ex-Belém Terrace e dispõe de 2 pisos. O 
nosso Associado Armador Arquitecto Pardal Monteiro está a ajudar-nos no projecto que está praticamente concluído. 
Este mês contamos abrir concurso para adjudicação da 
obra de adaptação e melhoramento do espaço, a qual 
deverá decorrer entre Agosto e Setembro. O nosso 
objectivo é mudar para a nova sede no início de Outubro, 
altura em que esperamos poder oferecer aos nossos 
Associados uma festa de inauguração.  

CRUZEIROS E PASSEIOS: 
O segundo trimestre deste ano foi bastante activo, tendo 
sido realizados diversos cruzeiros e passeios: 
• De 22 a 25 de Abril (Páscoa) – Cruzeiro a Tróia, que 

estaria interligado com o Campeonato Regional do 
Centro ANC 2011, não tivesse este sido anulado devido 
ao número insuficiente de inscrições; o cruzeiro 
realizou-se com a participação de 14 embarcações e 
cerca de 50 associados e familiares. 

• Na Páscoa, realizou-se o já tradicional Cruzeiro a 
Valada.  

• De 30 de Abril a 8 de Maio – Cruzeiro a Sevilha, à 
Feira de Abril, com passagem por Chipiona, Mazagón e 
Punta Umbria. 

• No fim-de-semana de 28 e 29 de Maio – Passeio pelo 
Tejo até Rosário no Concelho da Moita, com 
passagem pela ilha do Rato. 

 

Nesta edição actualizada do 
‘NOTÍCIAS ANC’ fazemos, 
como já é hábito, um balanço, 
tão detalhado quanto possível, 
das actividades da nossa 
Associação ao longo do 2º 
trimestre deste ano. Esperamos 
que goste e ficamos a aguardar 
eventuais sugestões dos nossos 
Associados para podermos 
melhorar o seu conteúdo.  
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• De 10 a 13 de Junho 
– Cruzeiro a Peniche e à 
Berlenga, organizado em 
colaboração com a AVELA. 
• O 1º Rota Paper 
Náutico, tipo rally paper mas 
em veleiro, com partida e 
chegada na Marina Parque 
das Nações, previsto para o 
fim-de-semana de 25 e 26 de 
Junho, teve que ser adiado 
para data a indicar 
futuramente. 

A realizar proximamente: 
• De 23 de Julho a 15 de Agosto – Grande Cruzeiro de Verão ao Porto Santo. Têm vindo a decorrer uma série 

de acções de formação, destinadas prioritariamente aos participantes mas abertas também a outros Associados. 

REGATAS E ABO�OS:
Factos mais relevantes que queremos assinalar: 
• No início de Abril a Associação Naval de Lisboa decidiu, finalmente, alterar a sua orientação no que respeita à 

organização de regatas no sistema de abono ANC, decisão que muito nos apraz aqui registar. Embora não 
cumpra as Recomendações para Organização de Regatas m Abono ANC, a ANL passou abrir todas as suas 

provas ao nosso Sistema de Abono e já 
não obriga os participantes a uma 
classificação compulsiva no sistema de 
abono do clube, o HC ANL. 
• Torneio Vela Azul / 25º 
Aniversário Bandeira Azul, nos dias 
16 e 17 de Abril, organizado pelo Clube 
de Vela do Barreiro, com o patrocínio da 
ABAE (Associação Bandeira Azul da 
Europa) e o apoio do Grupo Lindley e da 
Marina Parque das Nações. 
• Randstad Technologies Yacht 
Race (V Tertúlia Vélica), no dia 26 de 
Junho, organizada pelo Sport Algés e 
Dafundo, com o patrocínio da 
RANDSTAD TECHNOLOGIES. 
• Campeonato Regional Centro 
ANC, previsto para 23 e 24 de Abril pp. 
em Setúbal/Tróia, devido a um número 
insuficiente de embarcações inscritas, 
foi adiado para data a anunciar 
oportunamente 
 

SEGURO GRUPO: 
O nosso seguro de frota tem vindo a responder de forma muito positiva a uma série de acidentes que, infelizmente, 
têm ocorridoO Se a resolução dos sinistros a contento dos Associados é uma mais-valia, também é verdade que 
tornará mais difícil a renegociação da apólice para 2012/2013. Situação a acompanhar de pertoO  
O período de Verão corresponde às férias o que acarreta habitualmente uma maior utilização dos barcos. Nunca é de 
mais pedir a todos o maior dos cuidados, com o objectivo de prevenir acidentes pelo que, antes de largarem do 
vosso posto habitual de amarração, tenham em atenção detalhes importantes para uma navegação segura: 
• Vejam as previsões de mar e de vento na rota que vão fazer. 
• Preparem bem o barco (abasteçam de água, comida e combustível, mandem rever o motor, o aparelho fixo – 

mastro, brandais, fixações, molinetes, enrolador, etc. – as velas e todos os cabos); não esquecer o pneumático e 
o respectivo motor. 

• Comprovem o bom funcionamento da electrónica de bordo (VHF, plotter, GPS, radar, AIS, piloto automático, 
sonda, odómetro, anemómetro, antenas,O), das baterias, do alternador, das luzes, das bombas de esgoto, dos 
machos de fundo, do frigorífico, da sanita, etc.  

• Estivem bem toda a carga a bordo para evitar que caia, se possa partir ou até magoar algum tripulanteO 
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São apenas algumas dicas porque, lá diz o ditado, Quem vai para o Mar avia-se em Terra� Recomendamos 
vivamente que visite a secção PREPARAÇÃO DE CRUZEIROS em http://www.ancruzeiros.pt/ancpreparacao.html 

CURSOS E ACÇÕES DE FORMAÇÃO:
Cursos: 
• Curso Intensivo de Mecânica de Motores Diesel, no fim-de-semana de 27 a 29 de Maio, ministrado por João 

Figueiredo da Técniates. 
• Cursos para obtenção / renovação da Licença de Operador Radiotelefonista Categoria A nos dias 6/7 de Maio, 

16/17 de Junho e 24/25 de Junho,. 
• Um curso de Patrão Local com início dia 29 de Março que terminou a 28 de Maio. 
• Um curso de Patrão de Costa com início no dia 11 de Abril que termina a 16 de Julho. 
Acções de formação vocacionadas para a preparação do Cruzeiro de Verão 2011 ao Porto Santo 
Já realizadas:  

i) Gestão da Electricidade a Bordo, pelo Eng. João Arriaga e Cunha da MULTIMARINE, no dia 27 de 
Maio; 

ii) Navegação Electrónica, pelo Eng. António Inglês da NAUTIRADAR, no dia 17 de Junho; 
iii) Segurança e Sobrevivência no Mar, na Base Naval do Alfeite, no dia 30 de Junho 

Acções ainda por realizar:  
iv) Cuidados Médicos a Bordo, pelo Médico-Cirurgião Pedro Gameiro, no dia 14 de Julho, às 21:00 na 

nossa sede; 
v) Pesca em alto mar a partir de um veleiro, pelo Director da ANC José Oliveira, no dia 14 de Julho, às 

22:00 na nossa sede; 
vi) Conhecer o Céu do Verão, pelo 

Astrónomo Guilherme Oliveira, no 
Planetário Calouste Gulbenkian, 
dia 15 de Julho às 21:00.  

vii) Meteorologia Náutica, pelo 
Coronel Henrique Rodrigues da 
FAP, no dia 20 de Julho, às 21:00 
na nossa sede; 

viii) Segurança e Sobrevivência no 
Mar, na Base Naval do Alfeite, no 
dia 21 de Julho; 

OUTROS ASSU�TOS 
• Nomeações – Foi nomeado Delegado 

Local da ANC para o Porto de Recreio do 
Clube Naval de Sesimbra o nosso 
Associado CÉSAR MEDALHA PRATAS, 
proprietário do " Post Scriptum”.      

• Chegada do 'THOR VI' a Portugal 
Continental - O nosso Associado RUI SOARES, 
armador do 'THOR VI', concluiu a sua Volta ao 
Mundo integrado no World ARC e a ANC 
organizou-lhe duas recepções, uma à chegada a 
Lagos no dia 17 de Junho, que contou com a 
organização do nosso Delegado de Portimão, José 
Cordeiro, e outra à chegada a Oeiras, no dia 23 de 
Junho, com a colaboração de diversas entidades e 
do Associado Eduardo Almeida Faria do “WILMA”. 
• Marius França Pereira – Ainda no 
primeiro trimestre, no dia 11 de Março, o nosso ex-
Presidente da Direcção foi vítima de um assalto, 
encontrando-se hospitalizado no Centro de 
Medicina de Reabilitação de Alcoitão. A Direcção 
tem emitido regularmente comunicados informando 
os Associados acerca do seu estado de saúde.  

• Baixa da Teresa Fonseca – A nossa colaboradora foi submetida a uma intervenção cirúrgica a um joelho e 
encontra-se de baixa que poderá durar alguns meses... Para remediar a situação do atendimento aos Associados 
e para dar andamento ao expediente foi admitido a tempo parcial o Luís Filipe. Pedimos a compreensão dos 
nossos Associados para esta situação penalizadora da qualidade do serviço que habitualmente prestamos. 
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Com Cordiais Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até ao próximo “NOTÍCIAS da ANC”, 
 
 
 
A Direcção,  
 
Ruy Ribeiro  
Paulo Xavier 
Filipa Mendes  
José Oliveira  
Rogério Chumbinho  
 
10 de Julho de 2011 
 


