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Protocolo Elisiário 
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��C��C���stab�l�c�u�no�passado�dia����d���utubro,�

uma�parc�ria�com�a��scola�d��Windsurf�“�lisiário.com”�

com� a� finalidad�� proporcionar� aos� sócios� condiçõ�s�

�sp�ciais�d��aquisição�d��produtos�s�rviços,�conc�d�n-

do� d�scontos� com�rciais� sobr�� o� pr�ço� d�� v�nda� ao�

publico.�Comunica-s��assim�a�todos�os�associados,�qu��

pr�t�nd�m�iniciar-s��n�sta�modalidad��ou�adquirir�ma-

t�rial�a�pr�ços�mais�ac�ssív�is,�qu��contat�m�o�club�,�

ou� dir�tam�nt�� a� �scola� “�lisiário”� a� fim� d�� obt�r�m�

mais�informaçõ�s.�


niciou-s��no�fim-d�-s�mana�d���3������d��outubro,�o�

�3@��sAval��áuAco�do�C��C��com�as�r�gatas�d��v�la�

lig�ira�a�abrilhantar�m�o�Mar�da�Palha,�contando�com�

a�pr�s�nça�d��mais�d��9��v�l�jador�s�distribuídos�por�

div�rsas�class�s,�vindos�d��vários�club�s�da�r�gião.��

�o� dia� � ��,� conclui-s�� �sta� prova� com� as� r�gatas� d��

Cruz�iro�qu��s��r�alizam�com�o�apoio�da�����na�zona�

d����lém.�����ntr�ga�d��prémios�d�sta�prova���do�	ia�

da�Marinha�������s�rá�r�alizada�no�dia�3��d��outubro�a�

bordo�do��RP��agr�s,� qu���stará� atracado�no�cais� do�

Jardim�do��abaco�(�anta��polónia).�Para�mais�informa-

çõ�s�contat��o�club�.�

��Club��irá�r�alizar�nos�dias���������d��nov�mbro,��m�

P�nich�� o� camp�onato� nacional� d�� triplas� d�� p�sca�

submarina.���prova�t�rá�o�formato�d��triplas�com��m-

barcação���conta�com�o�apoio�da��d�ração�Portugu�-

sa�d���Avidad�s��ubaquáAcas���do�Club���aval�d��P�-

nich�.��

��C��C���m�colaboração�com�o�C��,���no�âmbito�da�

s�mana�da�mobilidad�,� r�alizou�no�passado�dia����d��

��t�mbro� baAsmos� d�� mar� com� as� �mbarcaçõ�s� do�

C��C����,�dando�oportunidad��a�mais�d������alma-

d�ns�s.� ��rificou-s�� assim� mais� uma� iniciaAva� d�� su-

c�sso��nvolv�ndo�os�dois�club�s,�pod�ndo-s��v�r�algu-

mas�fotografias�na�página�do�ac�booL�do�Club���áuA-

co�d���lmada.�

O CNOCA irá comemorar em 2013 os seus 125 anos de existência!!! ApelaO CNOCA irá comemorar em 2013 os seus 125 anos de existência!!! ApelaO CNOCA irá comemorar em 2013 os seus 125 anos de existência!!! ApelaO CNOCA irá comemorar em 2013 os seus 125 anos de existência!!! Apela----se a todos os as-se a todos os as-se a todos os as-se a todos os as-

sociados que queiram contribuir com propostas de eventos para este ano comemorativo, sociados que queiram contribuir com propostas de eventos para este ano comemorativo, sociados que queiram contribuir com propostas de eventos para este ano comemorativo, sociados que queiram contribuir com propostas de eventos para este ano comemorativo, 

que contatem a Direção do clube com propostas !!!que contatem a Direção do clube com propostas !!!que contatem a Direção do clube com propostas !!!que contatem a Direção do clube com propostas !!!    

Recordar o 1º titulo mundial de 

vela por um português 

Foi em 1953, que António José Conde Martins e Fernando 

Lima Bello tripulando o Garruncho 9294 (presentemente no 

Museu de Marinha) em representação de Portugal, vence-

ram o campeonato do mundo de Snipe no  Mónaco. 


niciou-s���m�outubro�as��scolas�d��v�la���d��natação.���club��convida�todos�os�associados�qu��qu�iram�

iniciar�os�s�us�filhos�n�stas�modalidad�s,�qu��contat�m�o�club�,�fr�qu�ntando�ap�nas�uma�s�ssão.�


