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NOTÍCIAS ANC 
3º Trimestre 2010 

 
 
 
Caro Associado,  
 
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. Esperamos que seja do seu agrado e 
ficamos a aguardar eventuais sugestões para podermos melhorar o seu conteúdo. Este trimestre é, em regra, 
mais parco em notícias uma vez que corresponde ao período de férias de Verão. 
 
 
CRUZEIROS e PASSEIOS  
Realizados: 

 De 26 de Julho a 15 de Agosto – Grande Cruzeiro de Verão ao Mediterrâneo, com largada da marina 
de Portimão, passando por Cádis, Gibraltar, Smir, Melilla, Saidia, Sotogrande, Cádis e, novamente, 
Portimão. A passagem por Aguadulce, perto de Almeria, acabou por não se concretizar devido ao 
Levante que se fazia sentir no dia em que a frota devia deixar Saidia, rumo a Norte. Participaram 20 
veleiros, dos 31 aos 47 pés. 

 O Troféu Manuel Arriaga, integrado nas comemorações do Centenário da República, de 18 de Julho a 
11 de Agosto, acabou por não se realizar uma vez que só se inscreveram 2 barcos (a sua efectivação 
estava dependente de haver um número mínimo de 6 veleiros). Para isto contribuiu a falta total de 
apoios por parte da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República (CNCCR). 

A realizar proximamente: 

 Passeio à Marina Parque das Nações aproveitando o fim-de-semana prolongado de 30 de Outubro a 1 
de Novembro. 

 
 
REGATAS e ABONOS 
Regatas realizadas: 

 Campeonato Nacional ANC, nos dias 2,3 e 4 de Julho, em Oeiras, organizado pela ADO, FPV e ANC. 

 Troféu ALPEN, integrado no CASCAIS VELA 2010, nos dias 28 e 29 de Agosto, organizado pelo CNC. 

 Grande Prémio de Oeiras, nos dias 4 e 5 de Setembro, organizado pela ADO. 

 Troféu ANL – AVON CONTRA O CANCRO DA MAMA, dia 12 de Setembro, organizado pela ANL. 

 Troféu Almada Fórum, no dia 18 de Setembro, organizado pela ANL. 

 VII Club Race Cruzeiros 2010, no dia 26 de Setembro, organizado pelo CNC. 
A realizar brevemente: 

 Regata do Centenário da República / XVII Aniversário ANC, no dia 5 de Outubro, organizada pelo 
Clube de Vela do Barreiro (CVB), com o patrocínio da SECOSE – Corretores de Seguros, S.A.  

 XXVII Regata Belém - Alhandra - Belém, nos dias 9 e 10 de Outubro, organizada pela Secção Náutica 
do Alhandra Sporting Clube.  

 
 

CURSOS, PALESTRAS e SEMINÁRIOS  
Palestras realizadas no 3º trimestre: 
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 16 de Setembro - "Combate à Poluição do Meio Marinho", proferida pelo Eng. Silva Paulo, da Direcção 
Geral da Autoridade Marítima – Serviço de Combate à Poluição Marinha por Hidrocarbonetos. 

Cursos realizados: 

 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 especialmente 
destinados aos participantes no cruzeiro de Verão, estes cursos de 25 formandos cada, foram também 
abertos a outros Associados; 

 No dia 12 de Julho, uma acção de formação de 2 horas sobre Motores Diesel cujo monitor foi o Sr. João 
Figueiredo da TECNIATES. 

A realizar proximamente: 

 Curso de Mecânica de Motores Diesel, com aulas teóricas e práticas, ministrado pelo Sr. João 
Figueiredo da TECNIATES – Outubro e Novembro. 

A ANC participou no IV Seminário Internacional De Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local, realizado no 
Seixal, no passado dia 1 de Outubro. 
 
 
REUNIÕES DE TRABLHO 
Realizadas: 

 A Direcção reuniu no dia 15 de Setembro com o Conselho Directivo do IPTM; 

 Reuniu também, no dia 21 de Setembro, com o CEMA – Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante 
Fernando de Melo Gomes; 

 No dia 24 de Setembro, com o Conselho de Administração da Fundação Infante de Sagres acerca das 
Comemorações dos 550 anos sobre a morte do Infante Dom Henrique. 

A realizar proximamente: 

 A Direcção vai reunir pela terceira vez este ano com a Administração do Porto de Lisboa, no próximo 
dia 6 de Outubro, para tratar da questão da nova sede e fazer o acompanhamento das situações 
abordadas anteriormente. 

 
 
NAUFRÁGIO DO MISS MATILDA 
A Direcção, consternada, tomou conhecimento do naufrágio do veleiro do nosso Associado António Cordeiro, 
ocorrido no passado dia 27 de Julho, quando regressava a Lisboa depois de ter estado no Algarve e de ter feito 
uma paragem em Sines, a cerca de 18 milhas náuticas a Sul do Cabo Espichel. O António foi evacuado de 
helicóptero e não sofreu qualquer lesão mas o barco perdeu-se...  
 
 
OUTROS ASSUNTOS 

 Graças ao gentil convite do COMM (Clube de Oficiais da Marinha Mercante) tivemos a oportunidade 
de visitar um dos maiores paquetes do mundo, o “INDEPENDENCE OF THE SEAS”. 

 A Direcção mandou fazer pólos e bonés ANC que os Associados podem adquirir na sede. 

 Durante o mês de Agosto a sede da ANC esteve encerrada para férias da nossa colaboradora Teresa. 
 
 
Com as nossas melhores Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até à publicação do próximo 
NOTÍCIAS ANC, no início de 2011… 
 
 

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

4 de Outubro de 2010 

 


