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Caro Associado
Terminado o ano de 2012, entramos
num novo ano que se prevê
complicado e muito difícil para
todos
nós,
sem
excepções.
Fazemos votos que, na medida
possível, este novo ano nos traga
ventos bonançosos, mares calmos
e águas safas porque bem
precisaremos=
Nesta edição de ‘NOTÍCIAS ANC’,
como já é habitual, procuramos
fazer 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.

CRUZEIROS E PASSEIOS
•

•

•

No dia 10 e 11 de Novembro, em
colaboração com a MPN – Marina
Parque das Nações e a Secção
Náutica do Alhandra Sporting
Clube, realizou-se o Magusto de
São Martinho e passeio a
Alhandra
com
almoço
no
restaurante “Voltar ao Cais”.
Brevemente publicaremos no
nosso
site
um
calendário
provisório
dos
cruzeiros
e
passeios que pensamos levar a
feito em 2013.
Podemos, contudo, adiantar já,
que este ano, em colaboração
com
o
CNOCA
e
para
comemorarmos o 125º aniversário
deste clube, vamos organizar em
conjunto, no próximo Verão, um
Cruzeiro
CNOCA/ANC
aos
Açores (Santa Maria – São Miguel – Terceira – Faial) onde a frota participante integrará a 25ª edição da Regata
Atlantis Cup. Este cruzeiro será formalmente apresentado na nossa sede já no dia 31 de Janeiro.
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REGATAS E
ABONOS

•

Regatas mais importantes realizadas:
• XXIX Regata Belém - Alhandra Belém, nos dias 13 e 14 de Outubro,
organizada pela Secção Náutica do
Alhandra Sporting Clube.
• 63º Festival Náutico, no dia 20 de
Outubro, organizado pelo CNOCA.
• No dia 21 de Outubro, organizado pelo
CNL, realizou-se o XIX Troféu de
Aniversário
ANC,
patrocinado
pela
Companhia de Seguros VICTORIA e onde
foram
sorteados
entre
todos
os
participantes dois prémios excelentes (um
seguro anual e outro com 50% de
desconto).
• Troféu Porto de Lisboa 2012, no dia 1
de Novembro, organizado pela ANL.
• Regata de Natal, no dia 8 de
Dezembro, organizada pela ANL.
Outras informações:
Foi publicado, já no início deste novo ano, o Calendário 2013 de regatas no sistema de abono ANC na Região
Centro. Publicaremos os calendários das regiões norte e sul assim que os recepcionemos.

CURSOS
A ANC, enquanto Escola de Formação de Navegadores de Recreio, continua a realizar diversos cursos:
• Operador Geral Radiotelefonista - iniciou-se a 9 de Outubro e terminou a 27;
• Operador Radiotelefonista Categoria A - dias 19 e 20 de Outubro;
• Patrão de Alto Mar (2º curso) - iniciou-se a 19 de Novembro e deverá terminar antes do Verão.
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Outros cursos realizados:
• Curso de Mecânica de Motores Diesel- começou no dia 13 de Novembro e está quase a terminar com aulas
práticas junto aos motores dos veleiros dos alunos, o que constitui uma inovação face a cursos de mecânica
anteriores.
Curso a realizar proximamente:
• Operador Geral Radiotelefonista - com início a 4 de Fevereiro e exame previsto para 23 de Fevereiro.

NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL

Desde 2010 que andamos a falar em arrancar com um novo site de internet em substituição do anterior que, apesar
de extremamente rico em conteúdo, estava já muito desactualizado e pouco funcional.
O lançamento deste novo modelo estava previsto para o final de 2012 mas apenas conseguimos colocá-lo no ar já no
início do corrente ano.
Agradecemos todas as sugestões que recebemos para tornar este site uma realidade, em particular as do nosso
Associado José Pedro Katzenstein, autor do website inicial da ANC e que esteve envolvido na definição deste novo
projecto.
A informação do anterior site irá sendo progressivamente carregada no novo, da mais recente para a mais antiga,
assim como serão em breve disponibilizadas mais funcionalidades para facilitar a relação dos Associados com a
Associação.

REUNIÕES DE TRABALHO
•

•

A Direcção alertou os seus Associados, por e-mail e através do site, para a situação criada pelo IPTM
relativamente à caducidade de muitas cartas de navegador de recreio, de acordo com o Regulamento da Náutica
de Recreio (Decreto-Lei nº 124/2004). A este propósito, uma delegação composta por 3 membros da Direcção da
ANC reuniu, no dia 31 de Outubro, na Secretaria de Estado do Mar, com Sua Exa. o S.E.M. Professor Manuel
Pinto de Abreu. No seguimento dessa reunião de trabalho, a Direcção publicou no “Quadro de Avisos”, no dia 8
de Novembro, os temas discutidos bem como as suas principais conclusões.
A Direcção reuniu na sede da APL na Junqueira, no passado dia 20 de Novembro, com a Dra. Andreia Ventura,
administradora da APL, e com a Dra. Manuela Patrício, directora com o pelouro da Náutica de Recreio. Foram
abordados diversos assuntos com interesse para os nossos Associados entre os quais destacamos a ‘Novo
Regulamento de Exploração e de Utilização das Docas de Recreio do Porto de Lisboa’, bem como o Preçário
para 2013. A este propósito divulgaremos brevemente um resumo dos temas tratados e dos resultados
alcançados.
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
A Assembleia Geral de 2013 está marcada e vai realizar-se na nossa sede no dia 22 de Março, 6ª feira, pelas 21:00.
Trata-se de uma AG Ordinária onde serão analisadas, discutidas e votadas as contas relativas a 2012.

JANTAR DE ANIVERSÁRIO ANC
O habitual jantar anual, comemorativo do aniversário da nossa Associação, terá lugar no próximo dia 8 de Fevereiro,
6ª feira, na Messe de Oficiais da Força Aérea, em Monsanto. As inscrições serão abertas durante o corrente mês de
Janeiro na nossa sede.

OUTROS ASSUNTOS
• No dia 15 de Novembro, a pedido de vários
Associados e depois de obtida a autorização
por parte da Marinha de Guerra Portuguesa,
foram abertas as inscrições para uma visita à
Esquadrilha de Submarinos e aos novos
submarinos da classe Tridente, o N.R.P
Tridente e o N.R.P. Arpão. Esta iniciativa
contou mais de duas centenas de inscrições e
os primeiros 60 efectivaram estas visitas no dia
9 de Janeiro.
•

•

•

Em Dezembro, após a reunião atrás
referida com a APL, divulgámos os preços
APL 2013 para as docas de recreio de
Lisboa. Os preços não sofreram quaisquer
aumentos sendo ainda possível, a partir de
agora, o cliente optar pelos regimes
mensal, semestral ou anual.
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, 4ª feira.
Ainda antes do fim do ano divulgámos o
lançamento, por parte do nosso Associado
Armador José Pedro Katzenstein, de um
pequeno livro ilustrado com gravuras e
fotografias onde, juntamente com os seus tripulantes, nos relata as experiências a bordo do “SURPRISE” durante
o cruzeiro ANC 2011 ao Porto Santo.

Com as nossas melhores Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até à publicação do próximo
NOTÍCIAS ANC relativo ao 1º trimestre de 2013, nos primeiros dias de Abril.

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