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Caro Associado

N

esta edição de 'NOTÍCIAS
ANC' fazemos 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.

CRUZEIROS, PASSEIOS
e Outros Eventos Realizados:
"De 1 a 4 de Abril (Páscoa) - Cruzeiro
a Tróia, interligado com o Campeonato
Regional do Centro ANC 2010 e também
o já tradicional Cruzeiro a Valada.
Participaram, respectivamente, 45 e 10
veleiros;
"Dia 17 de Abril, concentração náutica
frente ao Padrão dos Descobrimentos de
apoio ao velejador solitário Francisco Lobato
por ocasião da sua largada para França.
Entre vela ligeira e cruzeiros contaram-se
perto de 150 embarcações no Tejo;
"Dia 11 de Maio, concentração
náutica no Terreiro do Paço durante
a Missa Presidida por Sua Santidade
o Papa Bento XVI, organizada pela ANL
e que contou com a presença de 33
veleiros associados da ANC;
"O Cruzeiro a Vila Nova de Milfontes e
Sines, inicialmente marcado de 3 a 6 de
Junho foi, primeiro, adiado para 10 a 13
e, depois, cancelado devido a condições
de mar que não permitiriam a entrada dos
veleiros participantes no rio Mira;
"De 9 a 13 de Junho, Cruzeiro às

Berlengas (Aveiro - Peniche - Berlenga Nazaré - Figueira da Foz), organizado pela
AVELA com a colaboração da ANC;
"De 10 a 13 de Junho, o Cruzeiro do
Xacobeo a Santiago de Compostela
(Douro - Baiona - Vila Garcia de Arosa),
organizado pela ANR com a colaboração
da ANC.

A realizar proximamente:
"De 26 de Julho a 15 de Agosto Grande Cruzeiro de Verão ao
Mediterrâneo, com largada da marina de

Portimão. No dia 16 de Abril, na sede da
ANC, foi apresentado formalmente aos
Associados interessados, o programa deste
Cruzeiro. Estão inscritos 20 veleiros, dos
31 aos 53 pés.
"De 18 de Julho a 11 de Agosto está
prevista a realização de um cruzeiro /
regata aos Açores, com participação na
regata Manuel Arriaga e inclusão na Atlantis
Cup. A sua efectivação está dependente
de haver um número mínimo de 6 veleiros
inscritos.
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REGATAS e ABONOS
"Nos dias 2 e 3 de Abril, realizou-se
nas águas do Sado o Campeonato Regional
do Centro ANC 2010, organizado pelo
Clube Naval Setubalense, com o apoio da
Marina de Tróia, da Câmara Municipal de
Grândola e da empresa Multipessoal Recursos Humanos, entidades que
igualmente apoiaram o Cruzeiro da Páscoa
a Tróia. Participaram 14 veleiros.
"No dia 2 de Maio teve lugar o I Troféu
Marina Parque das Nações, organizado pelo
Clube de Vela do Barreiro (CVB) em
colaboração com a ANC e onde
participaram 24 veleiros.
"Nos dias 15 e 16 de Maio realizou-se
o Torneio Vela Azul este ano dedicado ao
Professor Carvalho Rodrigues, organizado
pelo CNL e que contou com a participação
de 36 veleiros.

A realizar brevemente:
"Campeonato Nacional ANC, nos dias
2,3 e 4 de Julho, em Oeiras, organizado
pela ADO, FPV e ANC.
O nosso Associado Dr. Bernardino
Moreira esteve na sede, no dia 22 de
Junho, onde procedeu à realização de
exames de medicina desportiva aos
eventuais interessados na emissão, ou
renovação, das suas Licenças Desportivas.

"No dia 6 de Junho efectuou-se a II
SIMTEJO/METRO Yacht Race (IV
Tertúlia Vélica) organizada pelo SAD, que
contou com 68 inscritos na prova a que
se seguiu um animado convívio no posto
náutico daquele clube, em Belém. Esta
prova apoiou e angariou donativos para o
projecto "Vela para Todos" que tem como
objectivo promover a prática desportiva
da vela junto de jovens portadores de
deficiência.

"No dia 18 de Abril realizou-se a
tradicional Regata de Solitários ANC,
organizada pelo SAD e dedicada ao
nosso Associado Manuel Sales Nunes
('SALINAS II'). Participaram 30 veleiros.
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Troféu Portos do Centro
"19, 20, 26 e 27 de Junho, Cruzeiro ATLÂNTICO integrado
com o Troféu Portos do Centro (Figueira da Foz - Aveiro),
organizado pela APA - Administração do Porto de Aveiro, com a
colaboração da AVELA e do Clube de Vela da Costa Nova, com
participação ANC.

Protocolos e Parcerias
Continuamos a estabelecer acordos de parceria com vários
fornecedores de materiais e serviços náuticos para benefício dos
Associados os quais têm sido publicados no site para
conhecimento dos Associados e onde destacamos, neste 2º
trimestre:
"Centro Clínico São Cristóvão, Lda. na Amadora;
"Marina de Cascais - foi renovado;
"NAUTI4U (http://nauti4u.com.pt/).

Cursos, Palestras e Seminários
Palestras realizadas no 2º trimestre:
"22 de Abril - "A Extensão da Plataforma Continental
Portuguesa", proferida pelo Prof. Dr. Manuel Pinto de Abreu,
responsável pela Estrutura de Missão para a Extensão da
Plataforma Continental (EMEPC);
"20 de Maio - "A Náutica de Recreio na perspectiva dos
empresários portugueses", pelo Eng.º Fernando Ribeiro e Castro,
Secretário-Geral do Fórum Empresarial para a Economia do Mar;
"17 de Junho - "A Autoridade Marítima e o seu exercício",
pelo Comandante Oliveira Urbano, da Direcção Geral da Autoridade
Marítima, Marinha Portuguesa.
Em Junho demos início a uma série de 5 cursos de Operador
Radiotelefonista Categoria A para obtenção, ou renovação, do
respectivo certificado, o que vai beneficiar um total de 50
velejadores.

A realizar proximamente:
"Nos dias 1 e 8 de Julho respectivamente, dois Cursos de
Salvamento e Sobrevivência no Mar, com a colaboração da Marinha
Portuguesa (Direcção do Serviço de Formação). Ainda que sejam
especialmente destinados aos participantes no cruzeiro de Verão,
estes cursos de 21 formandos cada, estarão abertos a outros
Associados, desde que haja vaga;
"No dia 12 de Julho, uma acção de formação de 2 horas
sobre Motores Diesel cujo monitor será o Sr. João Figueiredo da
TECNIATES.

Reuniões com a APL
No passado dia 4 de Maio a Direcção da ANC reuniu pela
segunda vez este ano com a Administração do Porto de Lisboa
para tratar de diversos assuntos, de que demos conta a todos
os Associados na secção 'Últimas Novidades' de 21 de Maio
passado.

Reunião com ICNB - Culatra
No seguimento da carta enviada ao Sr. Eng. Tito Rosa,
Presidente do ICNB, uma comissão da ANC reuniu no passado
dia 2 de Junho na sede do ICNB com o Presidente e o Dr. João
Alves, responsável pelo Parque Natural da Ria Formosa. No
seguimento dessa reunião, aquela comissão enviou uma exposição
solicitando, ao abrigo do Artigo 44º do PLANO DE
ORDENAMENTO daquele Parque, uma autorização para que
veleiros com mais de 9m possam navegar nos canais secundários,
para poderem aceder, ou sair dos locais autorizados para
fundeadouro.

OUTROS ASSUNTOS
"No dia 9 de Abril a Procuradoria da República deu despacho
favorável à alteração ao texto dos Estatutos da ANC, aprovada
na Assembleia Geral de 12 de Março pp.
"Viagem de Circum-Navegação 500 anos depois de Fernão
de Magalhães - Realizaram-se já 2 reuniões, uma no dia 19 de
Maio e outra no dia 17 de Junho.
Com as nossas melhores Saudações Associativas, despedimonos com amizade, desejando a todos os nossos Associados umas
excelentes e merecidas férias de Verão, a bordo dos seus
veleiros…
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Ruy Ribeiro, Paulo Xavier,
Filipa Mendes, José Oliveira,
Rogério Chumbinho

8 de Julho de 2010
Jorge
Gomes

jgjregionais@gmail.com

