
 

1 
 

 
SECÇÃO DE VELA E MOTONÁUTICA 

 
RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2018 

E TRIÉNIO 2016/2018 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O triénio que agora acaba foi marcado por sucessivas alterações no elenco directivo da 
Secção. 
 
O Presidente da Secção de Vela e Motonáutica, Comandante Mário Jara de Carvalho, 
cumprindo os termos em que aceitou recandidatar-se para o triénio 2015/2017, 
apresentou a sua demissão na Assembleia Geral de 6 de Junho de 2016.  
 
A Assembleia não aceitou a proposta, por ele subscrita, de redução estatutária do 
número de Directores e da sua antiguidade como sócios e, como tal, foi inviabilizada a 
solução de sucessão que preconizava. 
 
Outrossim, foi aprovada pela Assembleia Geral a redefinição do elenco de Directores, nos 
seguintes termos:  

 Aceite a demissão do Presidente Comandante Mário Jara de Carvalho, do Vice-
presidente Luis Plantier Santos e do Director José Carlos Bismark;  
 Aprovada assunção da Presidência da Secção pelo Comodoro Honorário Vitalício 
Carlos Ribeiro Ferreira; e 
 Aprovada a continuidade dos Directores Comandante Alfredo Messeder e António 
Pedro Matos, bem como dos Directores Domingos Borralho Oliveira e Pedro Andrade 
que retiraram o pedido de demissão que haviam apresentado anteriormente; 

Este novo elenco de Direcção entrou de imediato em funções e cooptou posteriormente 
como Directores os sócios Eduardo Guimarães Marques e Pedro Manuel Douwens. 
 
Uma das primeiras decisões da nova Direcção foi a contratação do Senhor Miguel 
Lacerda, consagrado velejador e estudioso de temas marinhos, como Secretário-geral, 
para desenvolver de forma profissional as tarefas necessárias à gestão corrente do clube, 
à promoção das actividades e iniciativas da ANL e procurar fontes de financiamento que 
permitissem suportar os custos acrescidos com essa contratação e com as referidas novas 
actividades. No primeiro trimestre de 2017 encontrou-se uma solução de saída por 
mútuo acordo, já que a situação financeira da ANL tornava incomportável a sua 
permanência. De notar que deixou obra feita, nomeadamente um pequeno manual de 
iniciação à vela, que é hoje um documento importante nas atividades promocionais que 
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têm sido feitas junto de escolas e colégios, para além do uso interno nas nossas escolas 
de vela. 
 
No dia 12 de Janeiro de 2017 faleceu o Presidente da Secção, Dr Carlos Ribeiro Ferreira.  
Nos termos estatutários, a Direcção decidiu nomear como Presidente e Vice-Presidente os 
Directores Eduardo Guimarães Marques e Pedro Manuel Douwens, respectivamente. 
 
Tendo o Director António Pedro Matos apresentado a sua demissão, para completar o 
elenco directivo, foram cooptados como Directores os sócios Diogo da Silva Pereira e 
Manuel Torres Guimarães Marques. 
 
O momento alto de 2017 foi o desfile náutico comemorativo do 161º aniversário da ANL, 
que teve a presença de Sua Excelência o Presidente da República, Prof. Marcelo Rebelo 
de Sousa. Também nos honraram com a sua presença o Sr. Secretário de Estado da 
Defesa, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desportos, os Senhores Chefes de 
Estado Maiores da Armada e da Força Aérea, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e 
muitas outras individualidades. Na sessão solene na nossa sede, a ANL foi honrada pela 
atribuição pelo Sr. Presidente da República do colar da ORDEM DO INFANTE. 

Se a visita e o desfile decorreram com sucesso, já a reduzida participação dos nossos 
associados com os seus veleiros revelou quão pequeno é o seu envolvimento nas 
actividades do clube. Daí a grande incógnita do que fazer para os “trazer de volta” ao 
clube. 

 
 
 
 

2. FORMAÇÃO / VELA LIGEIRA 
 
2.1.  INTRODUÇÃO 
 
Pretende-se que a Escola de Vela da ANL seja possuidora de meios humanos e materiais 
que não só dignifique a instituição, como proporcione a aprendizagem da prática de vela 
de uma qualidade exemplar sempre com a máxima segurança. 

Não se pretende contornar o que esta disposto no nº2 do artigo nº 4 da ReVel, que diz o 
seguinte:  

“Deverá constantemente procurar-se alcançar o equilíbrio contabilístico da vela ligeira, 
através da articulação das receitas e despesas, numa base de transparência, sem qualquer 
fim lucrativo, mas sim apostar numa escola de vela moderna.” 

Como é lógico deve contribuir com algum suporte nas despesas ordinárias do clube, pois 
é ela que faz movimentar a Associação Naval aos fins-de-semana, mas nesta teremos de 
investir em algum equipamento. 
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2.2.  OBJECTIVOS 
 
A Escola de Vela da ANL possui os seguintes objectivos: 

 Incentivar a formação de professores de vela, (formação adquirida em cursos 
realizados pela FPV). 

 Transmitir conhecimentos de navegabilidade e sobretudo segurança, em barcos à 
vela a jovens e adultos, inscritos nas escolas de vela da ANL 

 A formação humana de jovens, futuros homens e mulheres, num espírito de 
honestidade, integridade moral, sã camaradagem e espírito desportivo. 

 Incentivar e apoiar a aprendizagem da prática da vela. 

 A formação técnica na modalidade de modo a conseguir bons resultados 
desportivos e assegurar a continuidade no Clube através da prática da vela. 

 Criar condições para a obtenção a curto prazo, da certificação da escola de vela 
pela Federação Portuguesa de Vela. 

 

A Escola de Vela da ANL engloba os seguintes níveis: 

 Iniciação  

A escola de vela tem funcionado aos sábados.  

Nos cursos de iniciação são utilizados os optimist (roto moldados).   

 Aperfeiçoamento 

Ultrapassados os primeiros contactos com o barco de vela, começa-se a aperfeiçoar o 
andar á vela nas várias mareações e para isso já é utilizado o barco optimist.  

 Pré-competição 

É nesta fase que os velejadores descobrem a forma de obter o melhor rendimento da sua 
embarcação, em cada mareação. 

 Competição 

A competição requer uma organização e um apoio técnico mais profundo. É importante 
que as embarcações e todo o material que compõe a sua palamenta estejam em 
condições de competir. Normalmente as escolas não têm possibilidade de adquirir 
embarcações para competição, mas possuem os meios técnicos (humanos) e materiais 
(barcos de apoio, atrelados e veículos) para treinar, apoiar e acompanhar os atletas do 
clube. 
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3. FORMAÇÃO DE NAVEGADORES DE RECREIO 
 
Direcções anteriores decidiram entregar a formação de navegadores de recreio, em 
regime de outsourcing, a pessoas/entidades credenciadas, garantes da qualidade que o 
nome ANL impõe. 
 
Consideramos que continua a ser a solução mais segura e credível, face à crescente 
exigência em termos técnico/administrativos e legais e à necessidade de um sistema 
promocional adequado, tudo isto exigindo elevado profissionalismo. 
 
Foi esta a situação que encontrámos quando assumimos a Direcção da ANL após a 
demissão do Comandante Mário Jara de Carvalho, que além da Presidência assumia a 
coordenação técnico-pedagógica da Escola. Os cursos eram ministrados pela equipa do 
Sr Comandante Martins da Cruz, que, a partir daí assumiu também a coordenação 
técnico-pedagógica. 
 
Tinha-se, entretanto, criada uma perigosa situação financeira resultante do desfasamento 
entre cobranças feitas e os valores a pagar ao formador, que obrigou a redefinir a modo 
operacional da escola, sendo de salientar o importante apoio do Conselho Fiscal na 
negociação havida. 
 
A relação com o Cmt Martins da Cruz foi interrompida em fim de Agosto de 2017, dado 
que decidiu aceitar o comando do navio Santa Maria Manuela e abandonar a atividade 
de formador. 
 
A coordenação técnico-pedagógica da escola foi então assegurada pelo Vice-Presidente. 
 
Considerando que a experiência de outsourcing foi bem-sucedida procurou-se uma 
alternativa nos mesmos termos, tendo sido contratualizada com a empresa TREINO DE 
MAR.  
 
O processo de recertificação da nossa escola junto da DGRM foi moroso, mas as aulas 
retomaram a normalidade em Dezembro de 2017, mantendo o nível de qualidade e 
participação pretendido. 
De notar que a Treino de Mar mantém com os seus instruendos uma relação de 
continuidade, com oferta de serviços de aluguer, programas de férias e cruzeiros em 
Portugal e no estrangeiro, em resultado de uma operação de marketing bem 
acompanhada. 
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4. ACTIVIDADE / VELA LIGEIRA 
 
4.1.  VELA ADAPTADA 

A ANL em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa tem estado a desenvolver um projecto de vela adaptada a pessoas com 
mobilidade reduzida. 

O inico do projeto teve um primeiro trimestre com dois períodos semanais – cerca de 
8/10 alunos. 
 
No segundo trimestre estão a funcionar cinco períodos semanais, que mobiliza 5/6 
treinadores e um voluntário, envolvendo cerca de trinta alunos. 
 
Salientamos a participação voluntária do nosso sócio Nuno Martins Alves, que tem sido 
uma peça fundamental neste processo. Esperamos que este exemplo se alargue e 
contribua para a participação de mais sócios no projeto vela adaptada. 
 
A montagem do pontão por parte da Associação Portuguesa da Classe Access, e da Seth 
juntamente com a colaboração da empresa Charles Lindley veio facilitar muito a atividade 
nesta área. Desde já apresentamos os nossos agradecimentos. 
 
4.2.  COMPETIÇÃO 
 
Actualmente a escola de competição não tem actividade fruto da falta de alunos e da 
falta de meios materiais. 
 
Organizamos e participamos nos campeonatos regionais da classe SNIPE nos anos 2017 
e 2018. 
 
A Associação Naval de Lisboa em colaboração com a Associação Portuguesa da Classe 
Snipe, a Federação Portuguesa de Vela e o Clube Internacional da Marina de Vilamoura 
levaram a cabo o Campeonato do Mundo de Masters que teve a participação de setenta 
e oito embarcações de doze países. A organização do evento esteve a cargo da 
Companhia Náutica, uma palavra de agradecimento ao Senhor Nuno Reis e a toda a sua 
equipa.  
 
A prova decorreu de 22 a 30 junho e foi considerado um sucesso pelos participantes. 
 
A Associação Naval de Lisboa esteve representada por três tripulações e duas delas 
tiveram a seguinte classificação: 
 
 Domingos Borralho/Luís Oliveira em 2º lugar na categoria de Masters/Masters 
(que obriga os skippers a terem entre 65 a 74 anos). 
 Daniel Santana/Cristina Domingues em 3º Lugar na categoria de Masters/Legend 
(que obriga os skippers a terem mais de 75 anos). 
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4.3.  CLUBES DE MAR 
 
Continuamos a colaborar com a CML de forma regular.  
 
No segundo trimestre do ano (início do ano letivo) procedeu-se à aquisição de dois Laser 
Pico a serem utilizados por alunos de maior porte (adolescentes). Esta aquisição foi 
totalmente suportada pela CML. 
 
4.4.  DESPORTO ESCOLAR 
 
A atividade do desporto escolar com duas escolas uma da margem norte e outra da 
margem sul do Rio Tejo deve-se à carolice de duas professoras de educação física que 
mantêm os grupos ativos, mas a ANL facilita a utilização de barcos de apoio e por vezes 
barcos de vela. 
 
Actualmente o desporto escolar faz parte da estratégia da FPV para atrair novos 
elementos para a prática da vela e é expectável um grande incremento desta vertente na 
actividade da ANL. 
 
4.5.  FÉRIAS ESCOLARES  

Regime semelhante a ATL- Procuramos ocupar os jovens que estão a iniciar as suas férias 
escolares a praticar um desporto saudável como é o andar de barco á vela.  

Podemos classificar esta ação como escola de vela intensiva, pois têm cinco dias de mar 
(segunda a sexta) e descansam dois (sábado e domingo). 

 

 

5. ACTIVIDADE / VELA DE CRUZEIRO 
 

Balanço positivo na organização de provas do calendário 2017/2018: 

A ANL organizou 21 regatas/ torneios, 8 costeiras, 3 costeiras temáticas (1 solitários, 1 par 
misto, 1 senhoras ao leme), 3 offshore (Regatas Wintermantel / Walter Brash, Trofeu 
Infante D. Henrique), 5 técnicas e 2 offshore a 2 tripulantes; 5 destas regatas/ torneios 
pontuáveis para o Ranking Nacional de Cruzeiro ORC. Tivemos cerca de 630 inscrições, 
uma média de 37 barcos por regata/ torneio, em que a regata com o maior número de 
participantes foi a Regata da APL 2017 com 96 barcos inscritos, a regata com menor 
número de inscritos foi a Regata Generali 1 com 17 participantes. 

A realização de grande parte destas provas foi possível graças a vários patrocinadores/ 
parceiros que muito agradecemos: 

Fundação Champalimaud; Administração do Porto de Lisboa; Restaurante da ANL; Aços 
Ramada; família Pedro Mendonça; Descobre Ventos; APIBARRA; Associação Nacional de 
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Cruzeiros; Clube Naval de Sesimbra; Dunbelt; Nacex; Generali; RTP/ Eurovisão; Junta 
Freguesia de Belém; Federação Portuguesa de Vela; Clube Naval de Cascais. 

Em conjunto com a FPV organizámos o Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC que 
contou com 12 embarcações. 

Quadro resumo 2017/2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 2018/ 2019 estão previstas algumas alterações no calendário, estão programadas: 
10 costeiras; 2 costeiras temáticas; 2 offshore; 5 técnicas; 2 offshore a dois tripulantes. 

Vamos em conjunto com o Clube Náutico de Almada organizar o Circuito Offshore a 2 
tripulantes, composto por 4 regatas, a Associação Naval de Lisboa organizará o Trofeu 
Infante D. Henrique (Lisboa-Sines-Lisboa) e o Trofeu D. Pedro V (Lisboa-Peniche-Lisboa). 
Caso hajam também embarcações interessadas em participar com tripulação completa, 
haverá a possibilidade de abrir as provas aos mesmos. 

Faremos também algumas alterações na organização das regatas, vamos contar com 
uma nova Comissão de Regatas para dar resposta aos anseios dos participantes em 
regatas técnicas e pretendemos modernizar os processos do sistema de classificações, 
tracking de regatas, comunicação, fotografia, etc. 

 

   ANC A ANC B ANC D ANC E ORC Totais  
5 Out F. Champalimaud 15 16 12 2 0 45 Coastal 
1 Nov APL 36 27 17 8 8 96 Coastal 

19 Nov Aromas (par misto) 14 6 4 3 0 27 Coastal T 
25,26 Nov Natal 13 10 9 6 10 48 Coastal/ Técnica 
13,14 Jan P Mendonça 0 0 0 0 19 19 Técnica 

3 Fev Pilotos 23 14 7 2 0 46 Coastal 
24,25 Fev E Mendonça 8 6 4 1 16 35 Técnica 

11 Mar Rainha D Amelia (timoneira) Cancelada mau tempo 0 Coastal T 
17,18 Mar D.Pedro V Cancelada mau tempo 0 Offshore 2 

21 Abr Wintermantel Sesimbra 10    14 24 Offshore 
25 Abr Walter Brash Sesimbra 10    14 24 Offshore 

1 Mai Dunbelt  Ostras 17 16 15 6 0 54 Coastal 
5,6 Mai Aniversário ANL/ RTP       13 15 13 4 9 54 Coastal/ Técnica 
18 Mai Nacex (fim de tarde) 21 18 8 5 0 52 Coastal 
31 Mai Descobre Ventos 12 6 13 2 0 33 Coastal 

2,3 Jul Infante D. Henrique 0 0 0 0 0 0 Offshore 
16 Jun Solitários 8 4 4 2 0 18 Coastal T 

23,24 Jun D.Pedro V Cancelada nº insuficiente inscritos 0 Offshore 2 
29,30,1 Jun/Jul Nacional ORC     12 12 Técnica 

1 Jul Generali 1 / Trofeu Junta Freguesia Belém 9 2 5 1 0 17 Coastal  

16 Set Generali 2 12 9 4 2 0 27 Coastal 
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6. MEIOS HUMANOS 
 
A coordenação das Escolas de Vela vinha sendo feita pelo Luis Oliveira, de início a recibo 
verde, tendo passado a contratado em 1 de Outubro de 2017. Apresentou a demissão 
em Junho de 2018, para se dedicar a outras actividades da náutica, novos desafios, 
embora tenha continuado a colaborar como treinador/monitor. O nosso agradecimento 
pelo trabalho desenvolvido. 
 
Os cursos de verão de 2018 foram coordenados pelo monitor José Almeida, que 
desempenhou com sucesso a sua função, demonstrando conhecimento e criatividade. 
 
Em Setembro foi estabelecido contrato de trabalho com o treinador Nuno Silva, com a 
função de Director Desportivo. Do seu currículo destaca-se:  
 Treinador Grau 2 pela FPV/IPDJ, treinou equipas do CIMAV, CN Tavira, GCN Faro, 
da selecção no Europeu e no Mundial de Optimist;  
 Juiz e Oficial de Regata, Presidente da CR no Mundial da Juventude ISAF 2014; 
 Presidente do Conselho de Arbitragem Regional Sul; 
 Organização de eventos como a Semana Internacional do Carnaval do CIMAV. 
 
No quadro da ANL continua o Bruno Coelho e o Bernardino Boto, que em 2017 deixou 
de colaborar a recibo verde, tornando transparente os custos com pessoal permanente. 
 
Bruno Coelho que frequentou com aproveitamento o curso de Treinador de Vela de 1º 
grau, tem colaborado na escola de vela da ANL, não auferindo qualquer suplemento 
monetário para essa função. 
 
Durante o triénio registaram-se importantes alterações: 
 
 A já referida admissão em 2016 do velejador Sr Miguel Lacerda com o cargo de 
Secretário-geral, função que foi eliminada em 2017 por falta de condições financeiras; 
 Em 2016 o Sr. Bruno Coelho, responsável pela manutenção dos equipamentos e 
serviço de arrais, esteve longo tempo de baixa por acidente; 
 O colaborador Sr. Bernardino Boto assegurou essas funções em 2016 e em 2017, 
estando a prestar serviço a recibo, continuou importante obra de recuperação dos barcos 
da frota, para além de treinar a equipa de Optimist; em 2017 foi com ele estabelecido um 
contrato de trabalho a termo; 
 A D. Conceição atingiu em 2017 a idade de reforma e foi decidido entregar o 
serviço de limpeza em outsourcing à firma Wonder Clean; 
 Na Secretaria, a Denise Barros foi mãe, o que nos obrigou a estabelecer contrato 
de substituição por 6 meses, desempenhado a contento pela D. Lina; 
 Finalmente, a D. Helena Barros, continuou a chefiar a Secretaria, sem qualquer 
facto a registar. 
 
A todos o nosso muito obrigado. 
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7.  ESTADO DA FROTA 
 
Quando assumimos funções deparámo-nos com uma frota de barcos numerosa, muitos 
em situação deplorável. 
 
No Relatório de 2016 foi feita a comparação do que encontrámos e do que havia sido 
referido como Levantamento 2015, resumindo: 
 
Foi feito um levantamento das embarcações que estão a ser utilizadas na escola de vela e 
verificou-se ser necessário renovar a frota de barcos à vela, principalmente a de iniciação.  

De acordo com o levantamento efectuado, julgámos importante a substituição de 
algumas embarcações de forma a garantir qualidade e segurança dos alunos da ANL. 

As embarcações actualmente em uso (Optimists) encontram-se em mau estado pondo 
em risco a segurança dos alunos e necessitam de constantes reparações fazendo com 
que a sua manutenção seja onerosa mobilizando recursos humanos da ANL retirando-os 
das suas funções principais.  

A aquisição de 5 Optimists para a Iniciação (roto moldados) foi um passo importante para 
a renovação da escola de vela ligeira. Estas novas embarcações permitiram reduzir 
significativamente os custos de mão-de-obra na reparação dos barcos da escola. 

 
7.1.  LEVANTAMENTO EFECTUADO EM 2017 
 
 Optimist – dos 30 existentes só um (que era particular) tinha condições para 
competir, 16 podiam servir para iniciação, 8 para aperfeiçoamento e 6 para abate;  
 420 – dos 10 existentes 5 não têm recuperação, 3 necessitam de material e 2 são 
utilizados nas escolas; 
 Laser – dos 9 existentes 4 não valem a recuperação, 3 estão no aperfeiçoamento 
em condições precárias e 2 são utilizáveis em regatas nacionais. 
 Ómega – 2 a navegar, o terceiro necessita de material 
 Open BIC – os 6 em bom/razoável estado ou necessitando de pouco material, 
sendo embarcações interessantes não se adequam a iniciação, pelo que foram vendidos 
(um deles trocado por um laser) para financiar a compra dos 5 Optimist rotos moldados; 
 470 – 2 Barcos, incompletos; 
 Snipe – 1 completo e 1 incompleto 
 Vaurien – 1 barco, identificado o proprietário (Francisco Quina) 
 Dingue – 4 barcos, frágeis, que, em negociações com o proprietário, foram 
entregues à ANL para pagamento de uma divida de cerca de 5.000,00 €. Posteriormente 
foram vendidos 2 e um oferecido ao CN Lagos. 
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7.2.  BARCOS ABATIDOS (Oferecidos ou vendidos) 
 
Por já não se encontrarem nas condições desejadas a ANL procedeu ao abate das 
seguintes embarcações: 
 
 Dingues – foram vendidos 2 e oferecido 1 
 Optimists – foram vendidos 6 e oferecidos 5 
 
Na continuação do processo de limpeza e libertação de espaço, encontram-se para abate 
as seguintes embarcações: 
 
 Barcos de apoio / semirrígidos: 
 BNU, Gibalta e Ribamar 
 
 Barcos de vela: 
 420  (    7    ) 
 Snipe  (   1    ) 
 Laser   (   3    ) 
 Optimists  (   6   ) 
 
 
7.3.  MATERIAL RECEBIDO DA EDP 
 
Terminada que foi a escola de vela da EDP, a mesma procurou uma instituição que 
“tomasse conta” das suas embarcações assim como de outro material existente na extinta 
escola de vela. A escolha recaiu sobre a Federação Portuguesa de Vela que prontamente 
se disponibilizou para guardar e salvaguardar as referidas embarcações e restante 
material. 
 
Passado algum tempo e porque as embarcações e o material se encontravam ao 
abandono junto das instalações da FPV e à mercê de toda a espécie de maus 
tratos/vandalismo, a ANL propôs à EDP tomar conta do espólio da antiga escola de vela. 
Depois de algumas negociações o Grupo Desportivo da EDP ofereceu à ANL o seguinte 
material: 
 
 Optimist (28 embarcações) 
 Raquero (1 embarcação) 
 Atrelado para 8 optimist 
 Velas (com muito uso) 
 Mastreações (Para 1/3 dos barcos recebidos) 
 
 
 
 
 



 

11 
 

7.4.  AQUISIÇÃO DE NOVOS BARCOS 
 
Já atrás foi referida a aquisição em 2016 de 5 Optimist roto moldados e em 2018 foram 
também adquiridos dois Laser Pico financiados pela CML (para serem utilizados por 
equipas de dois elementos nas escolas de vela). 
 
7.5.  VEÍCULOS E REBOQUES 
 
A ANL não possuí nenhum veículo para transportes de atletas nem para reboque de 
atrelados.  
 
A ANL possui vários atrelados, qualquer deles a necessitar de manutenção e de 
legalização: 
 
 Um atrelado legalizado com possibilidade de transportar um semirrígido e quatro 
laser ou optimist; 
 Dois atrelados para 8 optimist cada, (um deles oferecido pela EDP) que necessitam 
de legalização e reparação,  
 Um atrelado para 4 optimist operacional (não necessita de legalização). 
Todos os outros atrelados (quatro) não estão em condições de serem utilizados em 
estrada. Dois destes atrelados são utilizados como berços por dois semirrígidos. 
 
7.6. MEIOS MATERIAIS 
 
No decorrer do ano 2018 procedeu-se à aquisição de algum material tendo em vista 
melhorar a logística interna do hangar da ANL. 
 
 Dois berços em aço inox para semirrígidos. 
 Quatro suportes em aço inox para fatos térmicos, coletes e corta ventos. 
 
 
8. RECUPERAÇÃO DE EMBARCAÇÕES / OFICINA 
 
8.1.  PRINCÍPE D. LUÍS  
 
O nosso barco escola “D. Luís” foi alvo de várias reparações durante os dois últimos anos 
dignificando a ANL como organizador de regatas que se pretende com qualidade. 
 
Tal recuperação ficou, em grande parte, a dever-se ao esforço e empenho do 
colaborador Bernardino Boto assim como à preciosa ajuda do sr. Valdemar. 
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8.2.  OFICINA 
 
As condições da oficina da ANL impossibilitavam a execução de qualquer trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (antes)      (depois) 
  
A oficina de apoio aos sócios da ANL foi objecto de uma profunda alteração tendo como 
objectivo principal a existência de um local onde os sócios pudessem proceder a 
pequenas reparações e não ser mais um local de armazenamento de tudo e mais alguma 
coisa. 
 
Passou a ter dimensão e acesso suficientes para receber e reparar qualquer barco da 
escola, o que permitiu a recuperação ou reparação da frota. 
 
8.3. EMBARCAÇÕES DE APOIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             (antes)                (depois) 
 
O barco de apoio Seas esteve parado durante cerca de 7 anos e o S. Julião estava no 
estado apresentado na primeira foto, prontos para abate. Após cuidadosa análise e 
ponderação dos custos envolvidos procedeu-se à sua recuperação estando hoje em 
perfeitas condições de navegabilidade prestando apoio às escolas de vela e à 
organização de regatas.  
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9. PATRIMÓNIO 
 
Durante o triénio foram realizadas algumas obras de melhoria e de conservação. 
 
Assim: 
 
- Foi feita a pintura do túnel de acesso ao parque interior e de parte do parque. Esta 
situação foi feita a um preço módico porque foi executada pelo pessoal da ANL e as 
tintas dadas por alguns sócios que também colaboraram nas pinturas. 
Deste modo procurou-se dar um ar de claridade a quem entrava nas nossas instalações. 
 
- Foi melhorada a iluminação do túnel de acesso e do parque de estacionamento das 
embarcações com a substituição de algumas armaduras que estavam fundidas e outras 
mesmo em muito mau estado de conservação. 
 
- Melhoria do pavimento da carpintaria e de parte do parque de estacionamento exterior. 
Esta obra foi iniciada pela Direcção anterior. 
 
- Reuniram-se as áreas de duas salas cuja ocupação era de armazenagem de materiais 
cuja utilidade era mínima, numa única sala para oficina de reparação sobretudo dos 
barcos, de vela ligeira, do clube que têm a fibra deteriorada. 
 
- Foi resolvido o problema, interno, das inundações no parque exterior, mediante a 
execução de uma nova tubagem, no entanto persistem os problemas no exterior por 
falta de manutenção da tubagem da APL. 
 
- Foi resolvido o problema das frequentes inundações, junto às salas de aula, com a 
execução de uma nova tubagem. 
 
- Foi substituído o portão de acesso ao parque de estacionamento que se encontrava em 
muito mau estado e causava grande apreensão a funcionários e utentes da ANL. 
 
- Foi substituído o pavimento da secretaria que estava muito deteriorado e era o primeiro 
contacto que os sócios e os clientes tinham com a ANL. 
 
- Foi pintada a sala do secretário-geral pelo, na altura, secretário-geral Miguel Lacerda e 
pela Direcção. 
 
- Foram feitos diversos melhoramentos na cobertura para eliminar as entradas de água, 
quando chovia. 
 
- Foi melhorado o tecto falso interior do 1º piso que ficou danificado quando caiu uma 
grande parte do tecto original, em estuque, que já tinha quase 80 anos. 
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ARMAZÉM 
 
No triénio foi feita uma primeira selecção e foi retirado material armazenado sem 
utilidade de modo aumentar a área disponível. 
 
Foi feita a digitalização de cerca de 60 dossiers para não só criar espaço como diminuir o 
material combustível. 
 
BIBLIOTECA 
 
Foram organizadas as revistas da Biblioteca e feito o índice dos livros que pertencem ao 
Clube. 
 
Foram electrificados os armários da actual casa de jantar para dar maior visibilidade aos 
troféus que pertencem ao Clube. 
 
Foram emprestados dois troféus à Câmara Municipal de Cascais para uma exposição. 
 
Nos últimos meses foi alterada a relação da CML com os clubes e para qualquer obra 
passa a ser necessário fazer o licenciamento. Será necessário entregar o projecto de 
arquitectura aprovado, os projectos das especialidades aprovados, a autorização do 
proprietário do edifício para a execução das obras, e a entrega, de documento do 
proprietário do edifício a referir que autoriza a utilização do edifício, pela ANL, nos 10 
anos subsequentes. 
 
Portanto o aumento da burocracia torna extremamente difícil conseguir, a partir de 
agora, fazer obras no edifício. 
 
 
10.  ASSOCIADOS 
 
Em 31 de Dezembro o quadro de associados do clube tinha a seguinte distribuição: 
 

  2018 2017 2016 2015 2014 
Mérito/Vitalícios/Outros 76 83 77 72 72 
Efectivos 182 188 223 261 244 
Auxiliares 12 25 14 22 20 
Juvenis 363 573 522 486 439 
Temporários - Tripulantes 23 17 13 6 5 
Temporários - Alunos 27 181 16 12 76 
       
Total 683 1067 865 859 856 

 
Registamos uma redução assinalável de sócios alunos e juvenis 
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Em 2018 atingiram 25 anos de antiguidade os sócios seguintes, que felicitamos: 
 

 José Carlos Silva Marques 
 Mafalda de Moutinho Camacho de Barros 

 
 
11. SITUAÇÃO FINANCEIRA 2015/2018 
 
É entender da Direcção que a ANL, sendo um clube sem fins lucrativos, deve nas suas 
contas revelar a real situação financeira. 
Estamos cientes de que herdamos valores importantes que que não estariam 
devidamente provisionados ou diriam respeito a outros exercícios, mas o espírito que nos 
norteia é de, mais que aceitar, muito agradecer o importante contributo, sempre 
competente e exigente, do Conselho Fiscal para podermos apresentar neste Relatório a 
situação actual do clube. 
 
A ANL, salvo momentos pontuais na sua história, sempre se debateu com problemas de 
tesouraria. Tal foi assinalado no Relatório de 2016. 
 
No Relatório de 2017 escrevemos: 

“Analisando as Contas de Exploração, vemos um ligeiro decréscimo de EBITDA para cerca de -10K 
Euros (-3K Euros vs. 2016). Este resultado operacional negativo provém essencialmente de: 

- Menos Proveitos vs. 2016, negativamente impactado pela interrupção repentina da Escola de 
Navegadores de Recreio. Este impacto foi responsável por uma quebra de 70K Euros nas receitas. 
Por outro lado, há também uma redução significativa nos custos da Operação.  (Em 2018 a 
Escola de Navegadores de Recreio está já em pleno funcionamento, pelo que são poucos os 
riscos de voltar a repetir-se tal situação.) 

- Gastos operacionais extraordinários: Aumento de Imparidades (dívidas de sócios por regularizar, 
algumas desde 2010, no valor total de 6,5K Euros) e Ajustamentos de inventário (mais de 1000 
artigos que não registam qualquer venda desde 2015, num valor total de 3,5K Euros) 

Num exercício de EBITDA teórico, não considerando estes factores extraordinários referidos 
anteriormente, teríamos um EBITDA positivo em cerca de 10K Euros.” 
 
O exercício de 2018 mostra uma evolução positiva dos resultados, não obstante se ter 
continuado a fazer a limpeza de imparidades e de valores de stocks. 
 
O resultado positivo de 3945 Euros em contraponto do prejuízo de 27674 Euros 
apresentados em 2017 é a prova disso. 
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12. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
 
Propõe-se que o resultado líquido do exercício 3945.43 Euros seja levado a reservas. 
 
 
 
13. AGRADECIMENTOS 
 

O nosso especial agradecimento aos patrocinadores institucionais, mormente a 
GENERALI SEGUROS, que continua a oferecer aos nossos associados condições 
privilegiadas de seguros. 
 
Para a prossecução da nossa actividade foi crucial o apoio da Câmara Municipal de 
Lisboa, quer pelo financiamento de obras de manutenção da sede, quer pela iniciativa 
dos Cubes de Mar. 
 
Para o desenvolvimento da actividade o nosso muito obrigado pelo apoio e colaboração 
das entidades oficiais, nomeadamente a Administração do Porto de Lisboa, a Capitania 
do Porto de Lisboa, a Federação Portuguesa de Vela, a ARVC, a Junta de Freguesia de 
Belém. 
 
O nosso agradecimento ao Clube Naval de Sesimbra pela sempre excelente apoio às 
nossas regatas a Sesimbra. 
 
Também foram importantes os patrocínios pontuais associados às nossas regatas e 
troféus, nomeadamente: 
 
 PROMENDO, na pessoa da nossa sócia Ana Mendonça, no apoio aos Troféus que   
homenageiam o seu pai e seu avô, Pedro e Ernesto Mendonça 
 Fundação Champalimaud 
 Descobreventos– Troféu DUFOUR 
 NACEX – regata de fim de tarde 
 RTP/EUROVISÃO – regata do festival EUROVISÃO 
 Dunbelt -Rolamentos e Transmissões, regata DUNBELT 
 Pilotos da Barra 
 APL, a regata mais concorrida do nosso calendário 
 Sr. Jacinto Alves, concessionário do restaurante – Regata de Natal 

 
Finalmente, uma palavra de agradecimento pelo trabalho e dedicação dos nossos 
funcionários e colaboradores. 
 
Belém, 12 de Março de 2019 
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Presidente,  Eduardo Guimarães Marques 
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