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Secção de ténis

Secção de remo

Prolongamento do Torneio de Escada.

O CNOCA/EN continua
em força com a modali‐
dade de remo. Tendo
reiniciado os treinos
recentemente para esta
época os cadetes da EN
participaram na regata
“Troféu Cidade de Lisboa” organizado pela ANL no dia
10 de Novembro. Nesta prova estiveram 244 remado‐
res a representar 7 clubes. A situação inédita foi que
pela primeira o CNOCA/EN colocou em prova uma
equipa feminina que obteve um honroso 3º lugar em
Yole 4+. A equipa masculina terminou também com
um digno 5º lugar em Yole 4+ num regata que contou
com 10 barcos em prova. Antes das regatas, foi batiza‐
da a nova aquisição da ANL, um Yole 8+, tendo a ceri‐
mónia contado com a presença do Vereador do Des‐
porto da CML, do Cte da EN, CALM Bastos Ribeiro, em
representação do ALM CEMA. Está previsto estas duas
equipas participarem já no dia 24 de novembro na 2ª
mão do OPEN CFP, tendo a equipa masculina vencido
a 1 ª mão que ocorreu em fevereiro.

Com o objetivo de incentivar os sócios a continuarem a
prática da modalidade durante o período de inverno, o
Torneio de Escada 2012 vai ser prolongado até março
de 2013. As inscrições estão permanentemente aber‐
tas.
Os novos jogadores, colocados inicialmente na última
posição do ranking, deverão desafiar os jogadores
melhor classificados com o objetivo de subirem na
classificação. Para mais informações devem contactar
o clube ou directamente o seccionista através do e‐
mail (marques.coelho@marinha.pt).

Secção de mergulho
O CNOCA vai iniciar já no próximo dia 19 de novembro
o curso na especialidade de Mergulho Profundo e Mer‐
gulho com ar enriquecido (NITROX). Para 3 de dezem‐
bro está previsto o arranque do Curso Inicial “Open
Water Diver”.
Para se inscrever, contacte o clube ou directamente
com a secção (gama.franco@marinha.pt).

Entrega de prémios 2012

Tiro desportivo
Perante a vontade de um
conjunto de sócios está
em análise a criação de
uma secção de Tiro Des‐
portivo no CNOCA, pro‐
pondo‐se desenvolver esta
modalidade e implementar
a sua prática de forma organizada e sistemática, sob a
tutela da Federação Portuguesa de Tiro. De forma a
avaliar o nível de aceitação dos associados solicita‐se a
todos os interessados na prática de Tiro Desportivo,
que o expressem através de e‐mail dirigido ao consócio
Jorge Semedo de Matos (semedo.matos@marinha.pt).

C.N.O.C.A.—Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada

Realizou‐se no dia 31
de outubro, a bordo
do Navio Escola Sagres
a cerimónia de entre‐
ga de prémios das pro‐
vas de vela e de remo
organizadas pelo CNOCA no corrente ano. Assim, além
das provas do Dia da Marinha de 2012 e do Campeona‐
to Regional Centro de Snipe foram entregues os pré‐
mios do Festival Náutico do CNOCA, que teve este ano
a sua 63ª edição. A cerimónia foi presidida por S. Exa. o
VALM COMNAV, em representação de S. Exa. ALM
CEMA, e contou com mais de 250 pessoas, tendo sido
entregues 73 prémios entre os diversos velejadores e
remadores, distribuídos pelas diversas provas e diver‐
sas classes de embarcações.
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