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CRUZEIROS E PASSEIOS 
O terceiro trimestre deste ano contou com o Grande Cruzeiro de Verão aos Açores que se realizou de 20 de Julho 
a 18 de Agosto, organizado pelo CNOCA e pela ANC, comemorando os 125 anos do CNOCA e com participação da 
flotilha na 25ª edição da Regata Atlantis Cup. Para preparação do Cruzeiro de Verão, realizaram-se duas sessões 
de formação em Segurança, 
Salvamento e Sobrevivência no Mar:  
• Dia 27 de Junho na sede da ANC 

(parte teórica) 

• Dia 29 de Junho na Base Naval 
do Alfeite – piscina do CEFA 
(parte prática) 

O número inicial de veleiros inscritos 
chegou aos 22 mas depois de muitas 
desistência acabaram por ir apenas 
5: FORÇA 3, HARFANG TWO, SAIL 
4 US, AZUL III e BLAUS VII. O 
veleiro DILMUN ainda largou mas 
teve de regressar após o primeiro dia 
de viagem com problemas de entrada 
de água mas sem nenhum perigo. 
Nos dias 6 e 7 de Julho realizou-se 
um passeio ao Rosário com 
passagem pela conhecida Ilha do 
Rato e que contou, mais uma vez, 
com a simpática colaboração da 
Marina Parque das Nações. 
 

 

Nesta edição de ‘NOTÍCIAS 

ANC’, como habitualmente, 

fazemos um balanço, tão 

detalhado quanto possível, 

das actividades da nossa 

Associação ao longo do 3º 

trimestre deste ano, em 

regra, mais pobre em 

notícias uma vez que 

corresponde ao período de 

férias de Verão. 
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REGATAS E ABONOS 
As regatas mais importantes e que importam assinalar foram: 
• A regata ATLANTIS CUP / Regata da Autonomia atrás referida, organizada pelo Clube Naval da Horta; 

• A XXI Volta ao 
Algarve à Vela, de 
18 a 21 de Julho, 
organizada pelo 
Ginásio Clube 
Naval de Faro;   

• Tour de Portugal à 
Vela, de 26 de 
Julho a 3 de 
Agosto, organizado 
pelo Clube Naval 
de Cascais, ligando 
o Porto, a Figueira 
da Foz, Cascais, 
Tróia e Lagos. 

• A Regata 

Solitários ANC, no 
dia 7 de Setembro, 
organizada pelo 
Clube Náutico de 
Almada 

Para as três primeiras 
provas mencionadas, a 
ANC disponibilizou, 
gratuitamente, 
certificados de abono ANC. 
Realizaram-se também outras regatas relevantes, das quais destacamos: 
• CASCAIS VELA 2013, de 31 de Agosto a 2 de Setembro, organizado pelo Clube Naval de Cascais. 

• Regata Patrão Lopes, no dia 31 de Agosto, organizada pelo Clube Desportivo de Paço d’ Arcos. 

• X Troféu Almada Fórum, no dia 14 de Setembro, organizado pela Associação Naval de Lisboa. 

• Troféu Generali 2013, no dia 28 de Setembro, organizado pela Associação Naval de Lisboa. 

A realizar proximamente: 
• No dia 27 de Outubro, organizado pelo Clube de Vela do Barreiro, realiza-se o XX Troféu Aniversário ANC, 

patrocinado pelo TURISMO DE MACAU. 

• No dia 2 de Novembro, organizado pela Associação Naval de Lisboa, o Troféu Porto de Lisboa. 
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SITE DA ANC  
O novo site da ANC, que entrou em funcionamento no início 
deste ano, continua a ser sistemática e periodicamente 
actualizado, tentando estar ao nível das exigências dos 
nossos Associados. 
 

REUNIÕES DE DIRECÇÃO
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. 
 

CURSOS
A ANC enquanto Escola de Formação de Navegadores de 
Recreio continua a realizar diversos cursos tendo já 
agendados, para o último trimestre, os seguintes: 
• Patrão Local - início a 21 de Outubro 

• Patrão de Costa - início a 29 de Outubro 

• Operador Radiotelefonista Categoria A - dias 1 e 2 de 
Novembro 

OUTROS ASSUNTOS 
• No dia 12 de Setembro realizou-se no 
restaurante da Associação Naval de Lisboa o 88º 
Jantar Convívio da Tertúlia Vélica. Foram 
oradores o Comandante Nunes Ferreira do 
"BLAUS VII", o Carlos Bismark do "SAIL4US" e o 
José Dias, tripulante do "AZUL III",  que relataram 
aos presentes as várias peripécias do cruzeiro 
deste Verão aos Açores. A finalizar o nosso 
Associado João Pardal Monteiro relatou também o 
cruzeiro que realizou às Ilhas Baleares no passado 
mês de Agosto.  
• Logo no início de Outubro, no dia 4, realizou-se 
na sede, com o apoio da Ultraquímica, Lda., um 
Seminário sobre a forma como podemos, e 
devemos, acautelar eventuais problemas causados 
pelo gasóleo aos nossos motores, devido à 
incorporação de bio-dieselU  

 
Com Cordiais Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até ao próximo “NOTÍCIAS da ANC”, relativo ao 
último trimestre do corrente ano e que será publicado no início de 2014. 
 

A Direção,  
 
Ruy Ribeiro  

Paulo Xavier 

Filipa Mendes  

José Oliveira  

Rogério Chumbinho / João Silva Ramos  
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