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Caro Associado
Acabamos
de
deixar
‘as
águas
turbulentas’ de 2013 e entramos num novo
ano que se prevê continue complicado e
muito difícil para todos nós, sem
excepções. Fazemos votos que, apesar
de todas as dificuldades, 2014 nos traga
ainda assim ventos bonançosos, mares
calmos e águas safas porque bem
precisaremosB
Nesta edição de ‘NOTÍCIAS ANC’, como
já é habitual, procuramos fazer um
balanço das actividades da nossa
Associação ao longo do último trimestre.
Esperamos que seja do seu agrado e
ficamos a aguardar eventuais sugestões
para podermos ir melhorando o seu
conteúdo.

CRUZEIROS E PASSEIOS
•
•

Brevemente publicaremos no nosso site um calendário provisório dos cruzeiros e passeios que pensamos levar a
efeito em 2014.
Podemos, contudo, adiantar já, que este ano, contamos organizar dois cruzeiros de Verão, um com destino à
Rias Baixas na Galiza e outro para o Mediterrâneo que visitará diversos portos de recreio do sul de Espanha.

REGATAS E ABONOS
Regatas mais importantes realizadas:
• 1º Troféu Fundação Champalimaud, no
dia 5 de Outubro, organizado pela ANL.
• XXX Regata Belém - Alhandra - Belém,
nos dias 19 e 20 de Outubro, organizada
pela Secção Náutica do Alhandra Sporting
Clube.
• 64º Festival Náutico, no dia 13 de Outubro,
organizado pelo CNOCA.
• No dia 27 de Outubro, realizou-se o XX
Troféu de Aniversário ANC, patrocinada
pelo TURISMO DE MACAU e organizado
pelo CVB - Clube de Vela do Barreiro, tendo
sido sorteados diversos brindes entre todos
os participantes.
• Troféu Porto de Lisboa 2013, no dia 2 de
Novembro, organizado pela ANL.

•

Regata de Natal, no dia 7 de Dezembro, organizada pela ANL.

Outras informações:
• Contamos publicar brevemente no nosso site o Calendário 2014 de regatas no sistema de abono ANC na
Região Centro. Publicaremos os calendários das regiões norte e sul assim que os recepcionemos.

CURSOS E
SEMINÁRIOS
No
dia
4
de
Outubro
promovemos, em parceria com a
empresa ULTRAQUÍMICA, LDA.,
um seminário/workshop sobre
“Como
proteger
a
sua
embarcação do seu próprio
combustível”
resultado
do
interesse manifestado por muitos
associados devido ao aumento
significativo
de
problemas
causados pelos combustíveis
nos motores diesel. A seguir
decorreu a apresentação da
nova tecnologia MotorCheckUp
que permite testar o estado de
saúde do motor a partir de uma
simples gota de óleo.
A ANC, enquanto Escola de Formação de Navegadores de Recreio, continua a realizar diversos cursos:
• Operador Radiotelefonista Categoria A - dias 1 e 3 de Novembro;
• Patrão Local – início a 11 de Novembro;
• Patrão de Alto Mar (3º curso) – inicia-se no dia 07 de Janeiro de 2014 e deverá terminar antes do Verão.
Curso a realizar proximamente:
• Curso de Mecânica de Motores Diesel.

NOVO WEBSITE INSTITUCIONAL
Faz agora precisamente um ano que lançámos o novo website ANC. Ao longo de 2013 recebemos de muitos dos
nossos Associados elogios que agradecemos.
A informação, bastante completa, do anterior site tem sido progressivamente carregada no novo, da mais recente
para a mais antiga.
Por outro lado, o site da ANC continua a ser sistemática e periodicamente actualizado, tentando estar ao nível das
exigências dos nossos Associados.

REUNIÕES DE TRABALHO
•

•

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.
A Direcção reuniu na sede da APL na Junqueira, no
passado dia 3 de Dezembro, com a Dra. Andreia
Ventura, administradora da APL e com a Dra. Manuela
Patrício, ainda directora com o pelouro da Náutica de
Recreio. Esteve ainda presente o Dr. Nuno Almeida que,
desde o passado dia 1 de Janeiro, é o Chefe da Divisão
de Desporto e Náutica. Abaixo fica o cargo de Chefe dos Serviços das Docas de Recreio, lugar desempenhado
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pelo Dr. Paulo Rodrigues. Acima está o cargo de Direcção onde a Dra. Manuela Patrício foi substituída, no início
de 2014, pelo Dr. Bruno Marcelo. Naquela reunião foram abordados diversos assuntos com interesse para a ANC
e os nossos Associados entre os quais destacamos as tarifas para 2014 que se manterão inalteradas pelo
segundo ano consecutivo.

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
•

A Assembleia Geral de 2014 está marcada e vai realizar-se na nossa sede no dia 14 de Março, 6ª feira, pelas
21h00. Trata-se de uma AG Electiva onde, além da análise, discussão e votação das contas relativas a 2013,
serão eleitos os Órgãos Sociais para o biénio 2014/2015.

JANTAR DE ANIVERSÁRIO ANC
•

O habitual jantar anual, comemorativo do aniversário da nossa Associação, terá lugar no próximo dia 24 de
Janeiro, 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
•
•

•

•

De 23 de Dezembro inclusive a 1 de Janeiro de 2014 a sede da ANC esteve encerrada para férias de Natal / Ano
Novo, reabrindo no dia 2, 5ª feira.
Realizou-se no dia 26 de
Outubro, na Marina Parque
nas Nações, uma sessão
de Astronomia com o Dr.
Guilherme de Almeida,
tendo a MPN oferecido a
estadia aos veleiros dos
participantes na pernoita
de 26 para 27.
No dia 16 de Novembro,
também na Marina Parque
das Nações e com a sua
colaboração,
realizou-se
um Magusto e um Bingo
de São Martinho.
Nos dias 7 de Novembro e
5 de Dezembro realizaramse no restaurante da ANL, respectivamente, os jantares 89º e 90º da Tertúlia Vélica. No próximo dia 9 de Janeiro
teremos o primeiro jantar-convívio de 2014 onde o orador convidado será o conhecido velejador solitário Ricardo
Diniz que nos vai falar da sua volta à nossa pretendida ZEE - Zona Económica Exclusiva, entre 18 de Agosto e
11 de Setembro de 2012, a bordo de um monocasco de 60 pés.

Com as nossas melhores Saudações Associativas, despedimo-nos com amizade até à publicação do próximo
NOTÍCIAS ANC relativo ao 1º trimestre de 2014, nos primeiros dias de Abril.
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