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Caro Associado
Nesta mais recente edição do
‘NOTÍCIAS ANC’ fazemos,
como já vem sendo habitual,
um balanço, tão detalhado
quanto
possível,
das
atividades
da
nossa
Associação ao longo do 2º
trimestre deste ano.

CRUZEIROS E PASSEIOS

Esperamos que seja do seu
agrado e ficamos a aguardar
eventuais
sugestões
dos
nossos
Associados
para
podermos melhorar o seu
conteúdo.
.

Realizados:
•
•
•

•

•

De 5 a 8 de Abril, por ocasião da Páscoa, um cruzeiro a Tróia.
Na mesma data, o já tradicional cruzeiro a Valada.
Entre os dias 21 e 24 de Abril
realizou-se uma Subida do
Guadiana e, logo a seguir, um
cruzeiro a Sevilha, à famosa
Feira de Abril, de 24 a 29,
com passagem por Chipiona.
No fim-de-semana de 19 e 20
de Maio realizou-se o Passeio
ao Rosário. Os ventos fortes e
a maré levaram 4 dos
participantes a encalhar, só se
libertando já de madrugada0
O habitual cruzeiro à Berlenga
não se realizou devido à
passagem da Volvo Ocean
Race (VOR), por Lisboa, entre
31 de Maio e 10 de Junho.

A realizar proximamente:
•

De 30 de Julho a 17 de Agosto, o Grande Cruzeiro de Verão ANC, este ano a Marrocos e Espanha. Em
Marrocos, os 16 veleiros participantes ficarão amarrados na nova Marina Bouregreg em Salé – Rabat e está
organizado um circuito de uma semana pelas cidades imperiais, com passagem pelo Médio e Alto Atlas e pelo

Notícias ANC 2
deserto em Erg Chebbi – Merzouga. Em Espanha ficaremos durante 5 dias na cosmopolita Marina de Rota, na
baía de Cádis.
O cruzeiro previsto para as Ilhas Baleares acabou por ser cancelado devido ao número insuficiente de inscrições.

REGATAS E ABONOS
Regatas realizadas:
•

•

•

No dia 22 de Abril, organizada pelo
Clube Naval de Lisboa (CNL), a Regata
Solitários ANC.
No fim-de-semana de 5 e 6 de Maio,
organizado pelo Clube de Vela do
Barreiro (CVB), o Troféu Vela Azul / II
Randstad Technologies Yacht Race. A
MPN – Marina Parque das Nações
apoiou a realização desta prova
oferecendo as amarrações e um cocktail
de boas vindas a todas as tripulações
após a regata de sábado.
No dia 10 de Junho, organizado pela
Associação Naval de Lisboa (ANL), o Troféu EDP 2012, patrocinado pela Eletricidade de Portugal.

A realizar proximamente:
•

A regata Tertúlia Vélica, organizada este ano pelo Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), foi
adiada de 8 de Julho para 9 de Setembro e será patrocinada pelo Turismo de Macau (II Regata Turismo de
Macau / VI Tertúlia Vélica).

•

No dia 21 de Outubro, organizado pelo CNL, realiza-se o XIX Troféu de Aniversário ANC.

PASSAGEM DA VOLVO OCEAN RACE POR LISBOA

A ANC associou-se a este grandioso evento,
promovendo a participação dos seus
Associados e respetivos veleiros como
“Marshall Boat” nos dias 7, 8, 9 e 10 de Junho.
A este propósito, a Direção endereçou à
Organização Local da prova uma carta que se
encontra publicada no nosso site (ver em “O
que há de novo”, dia 18 de Junho de 2012).

SEGURO DE GRUPO
O nosso seguro de frota continua a responder
de forma muito positiva aos sinistros que vão
acontecendo0 Infelizmente, uma parte
significativa poderia ser evitada com mais bom
senso (como, por exemplo, colocar balão em
regata com vento forte) e, se acauteladas, a
todos
beneficiariam
no
momento
da
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renegociação da apólice para 2012/2013.
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 objetivo 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 respetivo motor;
•
Comprovem o bom funcionamento da
eletrónica de bordo (VHF, plotter, GPS, radar,
AIS, piloto automático, sonda, odómetro,
anemómetro, antenas,0), 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 tripulante.
São apenas algumas dicas porque, lá diz o ditado, Quem vai para o Mar avia-se em Terra0 Recomendamos
vivamente que visite a secção PREPARAÇÃO DE CRUZEIROS em http://www.ancruzeiros.pt/ancpreparacao.html

SITE DA ANC
O site da ANC continua a ser sistemática e periodicamente atualizado estando a ser desenvolvido um novo site.

REUNIÕES DE DIREÇÃO
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.

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, tendo os mesmos sido publicados no site para
conhecimento dos interessados.
A este respeito, realçamos o acordo com o novo Centro Náutico de Algés, em Lisboa, junto à Torre VTS..

CURSOS, AÇÕES DE FORMAÇÃO E PALESTRAS
Cursos
•

•

•

A ANC tem vindo a realizar
regularmente cursos de Marinheiro,
Patrão Local, Patrão de Costa e de
Operador Radiotelefonista Categoria
A.
O 1º curso de Patrão de Alto Mar,
iniciado em Novembro de 2011, vai
terminar no início de Julho.
Encontra-se já agendado para depois
das férias de Verão um 1º curso de
Operador Geral Radiotelefonista que
só não se realizou ainda antes devido a
limitações operacionais por parte do
IPTM.
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Palestras
•

No dia 13 de Abril, celebrando o Dia Mundial da Astronomia, teve lugar, no Planetário Calouste Gulbenkian, uma
palestra subordinada ao tema ”Conhecer o céu noturno: Sistematização e observação do céu, viagens na
Terra e saltos no tempo”, proferida pelo Dr. Guilherme de Almeida.

ANC - SERVIÇOS
Aproveitamos para informar os nossos Associados do lançamento, a partir de meados de Julho, da ANC - Serviços.
Com o objetivo de melhor servir os Associados, a ANC - Serviços visa promover produtos e serviços, como uma
central de compras, aos melhores preços e padrões de qualidade, bem como beneficiar o património da própria
Associação. A ANC - Serviços vai posicionar-se apenas na plataforma digital da internet inserida no site da ANC em
www.ancruzeiros.pt e os produtos e serviços disponibilizados poderão ser contratados, ou adquiridos, diretamente
aos diversos parceiros. Acreditamos que a ANC - Serviços será uma mais-valia direta para os nossos Associados e
uma opção estratégica do ponto de vista económico e financeiro enriquecendo o nosso património coletivo.
Inicialmente estão previstas áreas como Comunicações, Seguros e Saúde mas o nosso objetivo é alargar a outras
áreas e produtos.

OUTROS ASSUNTOS
•

•

•

A Direção esteve representada na
inauguração da nova sede do Clube
Náutico de Almada, no dia 16 de Maio.
A propósito das dificuldades levantadas
pela Autoridade Marítima para utilização
do
anteporto
de
Portimão
como
fundeadouro, a Direção da ANC enviou à
Sra. Diretora Geral da DGRM (Direção
Geral dos Recursos Marítimos), no início
de Junho, uma carta que poderá ser
consultada no nosso site.
No dia 20 de Junho, a Direção da ANC
recebeu na sua sede uma delegação dos
Órgãos Sociais da Associação Naval de
Lisboa (ANL), eleitos na Assembleia Geral
do passado dia 18 de Abril, numa cordial
visita de apresentação de cumprimentos.

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

A Direção,
Ruy Ribeiro
Paulo Xavier
Filipa Mendes
José Oliveira
Rogério Chumbinho
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