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Caro Associado
Terminado o ano de 2011,
entramos num novo ano
que se prevê difícil para
todos nós? Fazemos votos
que, na medida possível, a
todos traga “Bons Ventos”
porque
bem
serão
necessários?
Nesta edição de ‘NOTÍCIAS
ANC’, como já vem sendo
hábito, fazemos um balanço
das actividades da nossa
Associação ao longo do 4º
trimestre. Esperamos que
seja do seu agrado e
ficamos
a
aguardar
eventuais sugestões para
podermos ir melhorando o
seu conteúdo.

NOVA SEDE DA ANC
Finalmente, temos uma nova sede, com Licença de Utilização Privativa, pelo prazo de 10 anos, a contar do passado
dia 01 de Agosto de 2011. A mudança da sede anterior para a nova decorreu, com normalidade, entre os dias 7 e 10
de Outubro, passando a nova sede a funcionar em pleno a partir dessa data.
Localiza-se na doca de Belém, no módulo entre a DND e o ex-Belém Terrace e dispõe de 2 pisos. No rés-do-chão
temos o secretariado / atendimento aos Associados, uma confortável sala de reuniões / convívio, uma pequena
cozinha e uma pequena sala de arrumos. No piso superior temos a sala de formação / assembleias, um gabinete
para o rating officer e uma pequena sala de reuniões.
A nova direcção completa é a seguinte: Edifício de Apoio à Náutica de Recreio – Módulo 1, Avenida de Brasília –
Doca de Belém, 1300-598 Lisboa.
No dia 22 de Outubro, aproveitámos a nossa regata do XVIII Aniversário para juntar tudo numa condigna festa de
inauguração das novas instalações, tendo os Associados interessados tido a oportunidade de visitar as novas
instalações e de brindar a nova sede com uma taça de espumante nacional, entre as 15:00 e as 17:00. A festa teve
lugar, logo depois, no Salão Almada Negreiros da Gare Marítima da Rocha Conde d´Óbidos, amavelmente cedido
pela APL para esse efeito.

CRUZEIROS E
PASSEIOS
•

•

O primeiro Rota Paper Náutico,
agendado para os dias 1 e 2 de
Outubro, com pernoita no Seixal,
acabou por não se realizar por falta
de inscrições.
Também o Passeio ao Rosário,
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•

•

previsto para 23 de Outubro, acabou por não se realizar mas desta vez devido a condições meteorológicas
adversas.
De 29 de Outubro a 1 de Novembro, realizou-se um cruzeiro de quatro dias à Marina de Tróia, com possibilidade
dos interessados visitarem e conhecerem a história do famoso trimaran “Cotê d´Or II”, projecto do conhecido
velejador francês Eric Tabarly.
Brevemente publicaremos no nosso site um calendário provisório dos cruzeiros e passeios que pensamos levar a
efeito em 2012.

REGATAS E ABONOS
Regatas mais importantes realizadas:
•

•

•

•

Regata de Outono, no dia 1 de Outubro,
organizada pelo Clube Desportivo de Paço de
Arcos (CDPA).
Regata AVON contra o Cancro da Mama,
no dia 2 de Outubro, organizada pela
Associação Naval de Lisboa (ANL).
Regata Sailfix, no dia 15 de Outubro,
organizada pelo Sport de Algés e Dafundo
(SAD).
Regata do XVIII Aniversário ANC, no dia 22
de Outubro, no mesmo dia em que
oficialmente foi inaugurada a nova sede como
atrás já referimos, organizada pelo Clube
Naval de Lisboa (CNL), com o patrocínio da

SECOSE – Corretores de Seguros, S.A. e da
MARÍTIMA Yachts / Jeanneau. Na festa, que
se seguiu à regata e à inauguração da sede,
foram sorteados entre todos os participantes
muitos brindes, gentil oferta de diversos
parceiros náuticos. Foi também sorteada uma
viagem a Macau para duas pessoas, oferta do
“Turismo de Macau”, entre todos os barcos
elegíveis que participaram no Troféu Vela d’
Ouro 2011. O feliz contemplado foi o
Associado Pedro Diener Pereira, armador do
SALIS.
•
Regata Torneio CNL, no dia 23 de
Outubro, organizada pelo CNL.
•
XXVIII Regata Belém - Alhandra Belém, nos dias 8 e 9 de Outubro, organizada
pela Secção Náutica do Alhandra Sporting
Clube.
•
62º Festival Náutico, no dia 16 de
Outubro, organizado pelo CNOCA.
•
•

Regata de Inverno, no dia 29 de Outubro, organizada pelo CDPA.
Troféu Porto de Lisboa 2011, no dia 1 de Novembro, organizado pela ANL.

Outras informações:
•

Encontra-se já publicado no nosso site o Calendário 2012 de regatas no sistema de abono ANC na Região
Centro. Publicaremos os calendários das regiões norte e sul assim que os recepcionemos.
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•

A Comissão Técnica (CT) está a trabalhar na revisão do sistema de cálculo do Abono ANC para 2012, a vigorar a
partir de 1 de Fevereiro próximo. Está, inclusivamente, marcada uma Assembleia Geral para o dia 20 de Janeiro
para analisar, discutir e aprovar as propostas da CT.
•
Realizou-se no fim-de-semana de 22 e 23 de
Outubro, a Regata de Abertura da época 2011/2012 em
Luanda - Angola, disputada no sistema de abono ANC e
organizada pela Associação de Barcos de Cruzeiro à Vela
(ABC) com apoio do Clube Naval de Luanda e patrocínio
da BKS.
•
No dia 11 de Novembro realizou-se, igualmente
em sistema de abono ANC, a regata Luanda – Lobito,
organizada pelo Clube Naval de Luanda.

CURSOS, PALESTRAS
SEMINÁRIOS

E

Palestras:
•

7 de Outubro - no Planetário Calouste Gulbenkian,
mais uma palestra sobre astronomia (observação
do céu nocturno), desta vez dedicada ao Céu de Outono, com entrada livre. A palestra foi proferida pelo Dr.
Guilherme de Almeida. Título: "Como conhecer o céu nocturno - O Céu de Outono"

Cursos realizados:
•
•

16 e 17 de Dezembro - 13º Curso de Operador Radiotelefonista Categoria A (Operador de VHF).
No dia 10 de Novembro teve início o 1º Curso de Patrão de Alto Mar, completamente preenchido e que deve
terminar entre finais de Abril e princípios de Maio de 2012.

A realizar proximamente:
•

•
•

No dia 6 de Janeiro, pelas 21:30, no Planetário Calouste Gulbenkian, mais uma palestra sobre astronomia
(observação do céu nocturno), desta vez dedicada ao Céu de Inverno, com entrada livre. A palestra será
proferida pelo Dr. Guilherme de Almeida. Título: "Como conhecer o céu nocturno - O Céu de Inverno”.
No dia 16 de Janeiro terá início o um novo Curso de Patrão Local. As inscrições estão abertas até ao dia 13 de
Janeiro.
No dia 17 de Janeiro terá início o 4º Curso de Patrão de Costa. As inscrições estão abertas até ao dia 13 de
Janeiro.

REUNIÕES DE TRABALHO
A Direcção almoçou, no passado dia 20 de Dezembro, com a Dra. Andreia Ventura, administradora da APL, e com a
Dra. Manuela Patrício, directora com o pelouro da Náutica de Recreio, a que se seguiu uma visita guiada às novas
instalações da ANC na Doca de Belém.

OUTROS ASSUNTOS
•

A campanha de recolha de donativos (livros, material escolar, vestuário, calçado, brinquedos e jogos, etc.) para a
Ilha Brava em Cabo Verde, efectuada por ocasião do Natal do ano passado, finalmente chegou a bom porto? No
dia 16 de Outubro largou de Lisboa um “Grand Soleil 46”, novo a estrear, vendido pela Descobre Ventos, com
destino ao Brasil. O nosso Associado Leonel Carvalho, armador do Ventosga, na qualidade de Patrão
responsável por levar aquela nova unidade até ao Brasil, e a Descobre Ventos, associaram-se a esta nossa
iniciativa e permitiram que este veleiro, com escala prevista para o Mindelo, levasse a bordo todos os donativos
angariados. Em São Vicente, na marina do Mindelo, os donativos foram transferidos para um barco de
cabotagem local que os entregou na Brava, ao cuidado da Câmara Municipal, no dia 31 de Outubro.
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•

•

De 24 de Dezembro a 1 de Janeiro de
2011 a sede da ANC esteve encerrada
para férias de Natal / Ano Novo,
reabrindo no dia 2, 2ª feira.
A Comissão de Cruzeiros, com a
colaboração da Marina Parque das
Nações, organizou uma excelente festa
de passagem de ano no Edifício Nau,
mesmo ao lado da marina. A estadia, de
31 para 1 de Janeiro, foi oferecida pela
MPN a todos os veleiros que ali se
deslocaram propositadamente para a
passagem de ano.

ASSEMBLEIA GERAL
ANUAL
A Assembleia Geral de 2012 vai realizar-se na
nossa sede no dia 16 de Março, 6ª feira, pelas
21:00. Trata-se de uma AG Electiva onde, à
parte a análise, discussão e votação das contas
relativas a 2011, será proposta a alteração de
morada nos Estatutos e efectivada a eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2012/2013.

JANTAR ANIVERSÁRIO ANC
O habitual jantar anual, comemorativo do aniversário da nossa Associação, terá lugar no próximo dia 3 de Fevereiro,
6ª feira, na Messe de Oficiais da Força Aérea, em Monsanto. As inscrições encontram-se abertas na sede.
Com as nossas melhores Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até à publicação do próximo
NOTÍCIAS ANC, daqui a 3 meses?

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

08 de Janeiro de 2012

