
Escola de Vela  

Informa-se que estão abertas até ao próximo dia 28SET, 

na sede do CNOCA, as inscrições para a frequência da 

%&' Esco(a de )e(a 2*%2+2*%, des-nadas a .(/os de só-

cios e fami(iares, que decorrerá no A(feite, de *6OUT 

2*%2 a %*FE) 2*%,, mantendo os preços de 2*%%&  

 

Escola de Natação 

Informa-se que estão abertas até ao próximo dia 28SET, 

na sede do CNOCA, as inscrições para a frequência do 

%&4 per5odo da Esco(a de Natação 2*%2+2*%, des-nadas 

a .(/os de sócios e fami(iares, que decorrerá na piscina 

do CEFA, de *4 OUT 2*%2 a *7 FE) 2*%,, mantendo os 

preços de 2*%%&  

Cascais Vela 2012 

Rea(izaram-se nos passados dias ,% de Agosto a 2 de 

Setembro, as provas de ve(a (igeira e de ve(a de cruzeiro 

na baia de Cascais, tendo o CNOCA+EN sido representa-

do pe(o Lais de Guia da Esco(a Nava(& No .na( da prova, 

após a rea(ização de duas regatas, c(assi.cou-se o CNO-

CA+EN no %*4 (ugar da c(assi.cação ANC e %%4 na HCNC& 

 

Troféu Tertúlia Vélica 

No passado dia 9 de Setembro, rea(izou-se a regata 

“Tertú(ia )é(ica”& A regata foi organizada pe(o CNOCA e 

teve (argada em frente a 

Be(ém, contanto com a 

presença de 47 embar-

cações& O CNOCA par--

cipou com o Be((atrix, 

conquistando o %54 (u-

gar da c(asse ANC-A& 

 

��� �es��al N u�co do CN!C" 

Terá (ugar no próximo dia 2* de Outubro, a regata de 

cruzeiros no Cmbito do 6,4 Fes-va( Náu-co do CNOCA& 

Ape(a-se a todos os sócios interessados em par-cipar 

pe(a equipa do C(ube, que demonstrem a sua intenção 

via e-mai(& 

O C(ube esteve representado pe(o GMAR Santos Guer-

reiro na Fimpeza Subaquá-ca da baia de Sesimbra e 

passeio pe(a Arrábida, que se rea(izou nos dias %8 e %9 

de Agosto, evento este patrocinado pe(a Comissão Eu-

ropeia&  )eja a reportagem em /HpI++JJJ&Koutube&com+

Jatc/?v=82*/b9(%QPc  

 

��� �es��al N u�co do CN!C" 

Rea(iza-se nos próximos dias %, e %4 de Outubro a re-

gata de ve(a (igeira no Cmbito do 6,4 Fes-va( Náu-co 

do CNOCA& Ape(a-se a todos os sócios interessados em 

par-cipar pe(a equipa do C(ube, que demonstrem a sua 

intenção via e-mai(& 

 

Semana da Mobilidade 

No Cmbito da semana da mobi(idade da cidade de A(-

mada, o CNA vai organizar dia %6 de Setembro, regatas 

de ve(a (igeira&  
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A Esco(a de Jindsurf “E(isiário”, em co(aboração com o 

CNOCA, vai iniciar um curso da c(asse RSIOne& Esta é 

uma nova c(asse de Jindsurf inspirada na pranc/a 

o(5mpica RSIX, prevendo o curso /abi(itar os formando 

a par-cipar em provas desta c(asse& Mais informações 

poderão ser ob-das na sede do C(ube ou via e-mai(& 
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