Newsletter 57
ABRIL DE 2012

CNOCA

Faça “LIKE” na nossa página do Facebook em “C.N.O.C.A. - Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da
Armada” onde regularmente serão divulgadas as actividades que irão sendo realizadas pelo clube.

PESCA SUBMARINA
CAMPEONATO REGIONAL DE PROMOÇÃO
O CNOCA esteve presente no último Campeonato
Regional de Promoção de Pesca Submarina do
Continente, realizado nos dias 31 de Março e 1 de Abril de
2012. A prova teve lugar na zona de Cascais e contou com
o sócio João Guerreiro a defender a camisola do clube,
tendo o mesmo conseguido o 18º lugar individual (o 7º
por clubes), ou seja, um bom lugar e que permite o clube
estar presente na categoria máxima da pescasubmarina
em Portugal, o Campeonato Nacional Individual de Elite.
Saiba mais em: http://www.fpas.pt
IV TROFÉU PESCA SUBMARINA DIA DA MARINHA
Está agendado para o próximo dia 12 de Maio (Sábado) o
IV Troféu de Pesca Submarina do Dia da Marinha 2012. A
prova, organizada pelo CNOCA e com o apoio da
Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, vai ter
lugar na Praia das Bicas no Meco e será no formato de
duplas à barbatana. As inscrições ainda estão abertas…
Saiba mais em: http://pescasubcnoca.blogspot.pt

A Escola Naval/CNOCA, mais uma vez, fez-se representar
por uma equipa de Beneteau 25. A regata contou com a
participação de 14 embarcações e com um dia favorável
à prática da modalidade, conseguindo-se garantir um
brilhante terceiro lugar na classificação final.
A próxima regata do Troféu Club Race realiza-se no
próximo dia 27 de Maio, onde certamente a equipa da
Escola Naval estará presente.
IV CLUB RACE CASCAIS
Realizou-se em Livorno, de 25 de Abril a 2 de Maio, o 29º
Trofeu AccademiaNavale e Cittádi Livorno (TAN),
representando-se a Escola Naval por uma delegação
composta por 3 cadetes e um oficial.
As regatas realizaram-se ao largo da cidade de Livorno,
com vento muito fraco e direcção sempre inconstante,
complicando a estratégia a executar pelos participantes.
A embarcação usada foi o Tridente 16, tendo-se realizado
em três dias apenas cinco regatas. A formação da Escola
Naval conseguiu ser sempre bastante regular,
terminando num brilhante segundo lugar, entre as
Marinhas estrangeiras.

SECÇÃO DE REMO
EMBARQUE UAM CREOULA
Realizou-se, no passado fim-de-semana de 20 a 22 de
Abril, o embarque no UAM Creoula destinado a filhos de
sócios.
A afluência foi grande por parte da camada jovem,
contando com 46 participantes e 4 instrutores. O navio
largou no final da tarde de sexta-feira, dia 20, da BNL, com
passagens por Sesimbra, Cascais, atracando na BNL no
Domingo. O balanço final foi um sucesso, estando todos os
participantes satisfeitos com a experiência, cumprindo-se
assim, todos os objetivos propostos.

SECÇÃO DE VELA
IV CLUB RACE CASCAIS
No passado dia 29 de Abril, realizou-se em Cascais a IV
Club Race Cruzeiros, organizada pelo Clube Naval de
Cascais e a contar para o Troféu Club Race Cascais.

O CNOCA irá participar, com duas equipas de Cadetes da
Escola Naval, no fim-de-semana de 12 e 13 de maio, no
Campeonato Nacional de Remo em Yolle 4 e 8, nas
distâncias de fundo (2000 m) e sprint (500 m). As provas
terão lugar na Pista da Junqueira (junto às Docas), com
horário previsto para as 09h30.

DIA DA MARINHA 2012
O CNOCA, vai associar-se às comemorações este ano
com diversos eventos:
- Pesca Submarina – 12MAI, no Meco;
- Voleibol – 19MAI, no CEFA;
- Ténis – 10 a 18MAI, Torneio DM12, na BNL;
- Golfe – 17MAI, XVI Torneio DM12, na Aroeira;
- Remo – 19MAI, na pista da Junqueira;
- Vela Ligeira – 19 e 20MAI, Regatas no Alfeite;
- Vela de Cruzeiro – 20MAI, Regata no Tejo.
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