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Decorreu no passado dia 19 de Maio a Regata Rainha D. 
Amélia, organizada pela ANL. Esta prova tem como 
requisito a obrigatoriedade de a timoneira ser mulher, 
prestando assim homenagem à última Rainha portuguesa. 
A EN/CNOCA, fez-se representar com o Catau de Espia, 
cumprindo não só o requisito base desta prova, como 
também competindo com mais de metade dos tripulantes 
do sexo feminino. 
No final, e apesar dos ventos fortes (20 nós de vento e 
rajadas de 25), a equipa EN/CNOCA conseguiu um 
dignificante 5º lugar entre 10 tripulações da sua classe. 

PARABÉNS ÀS VELEJADORAS!!! 

 
 
 
Realizou-se no dia 17 de 
Maio, o XVI Torneio de 
Golfe “Dia da Marinha”, 
evento com que, também 
o CNOCA, se associou às 
comemorações do Dia da 
Marinha. 
O torneio teve lugar no 
campo de golfe Aroeira I, com a participação de 128 
jogadores. 
O vencedor “gross” foi José Delgado com 29 pontos. Em 
“net” o 1º lugar, com 44 pontos, foi obtido por Nuno Maia, 
ficando em 2º e 3º lugares, respetivamente, António Luís 
Martins e Nuno Neves Agostinho, ambos com 42 pontos. 
Nos prémios especiais, a Bola mais perto da Bandeira, foi 
de José Pedro Jesus, no buraco 14; a Pancada mais Longa - 
Homens, foi obtida por Tiago Almeida Carvalho e, em 
Senhoras por Milagros Pascual, no buraco 18. 
Ao torneio seguiu-se o jantar de encerramento e entrega 
de prémios, na Messe de Cascais – Farol da Guia, presidido 
pelo VALM João Carvalho Abreu, em representação do 
Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada.  
 
 
 

 
 
 
 
 

No âmbito do Dia de 
Marinha 2012, o CNOCA, 
com o apoio da ANL-Remo, 
organizou uma regata desta 
modalidade onde estiveram 
presentes 145 atletas, que 

distribuídos por 29 barcos cumpriram 6 provas em Yole 4+, 
Yoleta 4X+ e Yole 8+ em diversas categorias. De registar os 
elogios dos clubes presentes pelo reativar desta secção, 
bem como pelo nível dos atletas que apesar do pouco 
treino já começam a dar nas vistas.   

Está a decorrer, até 14 de Junho, o torneio de ténis 
inserido nas comemorações do Dia de Marinha 2012. A 
prova conta com a participação de 8 jogadores e a 
classificação final deste torneio irá definir o ranking dos 
jogadores que servirá como ponto de partida para o 

torneio de escada que se inicia no final de Junho. As 
inscrições estão abertas. Os sócios interessados  

devem contactar a secretaria do clube ou o seccionista. 

O CNOCA, através da secção de pesca submarina, 
organizou no passado dia 3 de Junho, um evento de 
caráter solidário, em colaboração com a Federação 
Portuguesa de Atividades Subaquáticas. A prova realizou-
se nas águas de Cascais e contou com a presença de SEXAS 
o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, o 
Secretário de Estado do Mar e o ALM CEMA. Este evento 
contou com um forte apoio da Marinha, empenhando os 
veleiros NRP Polar, Blaus VI, Deneb, estes da Escola Naval e 
embarcações da Capitania do Porto de Cascais. No final, as 
capturas foram entregues à CARITAS Portuguesa, 
juntamente com outros bens alimentares recolhidos. 
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VELA CRUZEIRO 

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

GOLFE 

O CNOCA felicita todos os 
participantes 


