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125 ANOS DO CNOCA

O CNOCA criou esta
secção no início do ano
de 2012, modalidade
com passado no clube,
tendo já como base uma
equipa
de
atletas
femininas com forte
ligação à Marinha e com participação ativa. Esta equipa,
que já estava formada desde maio de 2005, vestiu a
“camisola” do CNOCA pela primeira vez numa
competição no Dia de Marinha, num torneio organizado
pelo próprio clube e a participação de mais 3 equipas
convidadas, obtendo desde logo um 2º lugar.
Encontrando‐se inscrita no Campeonato do INATEL no
presente anos desportivo, terminou a primeira fase no 1º
lugar, indo agora disputar a 2ª fase da série das 8
melhores equipas.

O Clube cumpre este ano, o seu 125º aniversário, sendo a
data de referência o dia 7JUN. Encontra‐se em
elaboração o Programa de Comemorações, que irá incluir
diversas atividades e iniciativas pelas várias secções,
regatas de remo e vela e ainda um cruzeiro até aos
Açores, integrando a regata Atlantis Cup e a semana do
mar na Horta. As comemorações tiveram o seu início com
um almoço de antigos Diretores que decorreu na sede do
clube no dia 29 de janeiro.
Pretende ainda o clube editar um livro com memórias
destes 125 anos, bem como criar um conjunto de painéis
para uma exposição itinerante com imagens que reflitam
a vida do clube e a sua estreita ligação com a Marinha.

VELA
Terminado o ano de
2012 faz‐se um balanco
positivo da equipa de
vela de competição de
cruzeiro do CNOCA/EN ,
que com pouco mais de
um ano de atividade
tem mostrado competitividade e vontade de velejar. Com
a abertura da EN para juntar os sócios aos cadetes, e
juntos utilizarem as embarcações da EN em regatas, foi
possível voltar a incluir o nome do Clube nas regatas de
cruzeiro realizadas nas zonas de Lisboa e de Cascais.
Isto foi visto com agrado pelos sócios, tendo‐se refletido
na realização de mais de 30 regatas desde o final de
2011, tendo mesmo alcançados lugares dignos de registo.
Prevê‐se para este ano a continuação deste projeto,
devendo os sócios interessados em integrar esta equipa,
mesmo para fazer apenas uma prova, comunicar essa
intenção para o clube.
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ESCOLA DE VELA E NATAÇÃO
Estão abertas inscrições para a 2ª Escola de Vela
2012/2013 até 03MAR, para filhos de sócios e familiares,
a decorrer de 16MAR a 28JUL.
Estão abertas inscrições para a 2ª Escola de Natação
2012/2013 até 19FEV, para filhos de sócios e familiares, a
decorrer na piscina do CEFA de 26MAR a 27JUN.
As inscrições só são validas com a apresentação de
declaração de robustez física ou atestado médico para a
prática da modalidade. Mais informações no clube.

CRUZEIROS
Convidam‐se os sócios, detentores de carta de navegador
de recreio, interessados em assumir as funções de
Encarregado das Embarcações de Cruzeiro "SABIK",
"ALTAIR II", "STRATUS" e "XERIFF", a comunicar para o
clube a sua pretensão até 18FEV2013.

Está agendada a Assembleia Geral Ordinária
para o dia 21 de Fevereiro, nas instalações
do Clube Militar Naval.

Consulte a ordem de trabalhos no
site do clube e marque presença!
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