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CNOCA

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.

VELA DE CRUZEIRO

GOLFE
Realizou-se
no
passado dia 22 de
Junho, o V Torneio
de
Golfe
das
Forças Armadas
em conjunto com
o VI Torneio do RE
3. Apesar das
dificuldades, conseguiu a nossa equipa defender o
troféu da melhor maneira, vencendo mais uma vez a
classificação por equipas entre os três ramos das
Forças Armadas. Em “Gross” venceu Paulo Vicente
Marques e em “NET” José Marques Gonçalves do
CGAFA.

BATISMOS DE WINDSURF
O CNOCA vai possibilitar
aos sócios e familiares a
oportunidade de darem
os primeiros passos
nesta modalidade que
tem tanto de surf como
de vela e atrai muitos
entusiastas das atividades náuticas, através da
organização de sessões de batismos de windsurf no
dia 15 de Julho (domingo). O spot será na Costa da
Caparica – praia de S. João, junto às instalações da
escola de windsurf Elisiário. A participação deste
evento é limitada e está sujeita a inscrição e
pagamento (15€). Para saber mais contacte o
seccionista
(2TEN
STESP
Jordão
cruz.jordao@marinha.pt) ou a secretaria do Clube.

No âmbito da utilização dos veleiros da EN em regata,
decorreu no fim-de-semana de 30JUN/01JUL mais
uma participação da equipa EN/CNOCA, desta vez em
Beneteau 25 em Cascais. Esta regata enquadrou-se
na Club Race do Clube Naval de Cascais, destacandose que face à regularidade da equipa EN/ CNOCA o
"Lais de Guia" consegue estar nos lugares do pódio,
num conjunto de mais de 40 embarcações que já
participaram pelo menos numa das 6 regatas daquela
prova.

UTILIDADES PARA O VERÃO
O CNOCA dispõe de diversas embarcações e material
náutico para cedência aos sócios. Os interessados
devem contatar o clube a fim de solicitarem o
material ou embarcação pretendida, aconselhandose que a reserva seja feita com a antecedência
possível. Fazem parte da lista de material para ser
cedido temporariamente as seguintes embarcações e
acessórios:
Material
DOT / Snipe / Vaurien
Laser
Bote de fibra
Canoa / Kayak c/remos
Optimist
Prancha Windsurf
Skis
Roulote de estrada
Carro de cais
Colete salva-vidas
Arnês windsurf

Taxa diária
3€
3€
3€
3€
3€
3€
2€
2€
1€
0.5€
1€

Não percam esta oportunidade,
e participem!!!
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