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ASSEMBLEIA GERAL

Realizou‐se no dia 16
de fevereiro a primeira
prova de remo deste
ano. Tratou‐se da 1ª
etapa de REMO‐MAR
organizada pela ANL‐
Remo, num percurso de 6Km, entre Alcântara e Belém,
que reuniu 20 tripulações de Yole 4+ e Yoleta 4X+, ou
seja, cerca de 100 remadores. O CNOCA/EN correu em
Yole 4+, tendo a equipa masculina obtido o 4º tempo da
prova o que foi bastante animador. A Equipa feminina
que também correu em Yole 4+ fez um bom tempo,
apesar de pouca oposição, face à grande representação
feminina estar em Yoleta 4X+. Foram já iniciados os
treinos para a equipa feminina passar a estar presente
nas provas de remo em Yoletta, fazendo a transição dos
remos de pontas para remos parelhos, garantindo maior
competitividade neste sector.

Realizou‐se no passado dia 21 de Fevereiro, no Clube
Militar Naval, a Assembleia Geral ordinária do CNOCA,
que contou com a presença de 28 sócios. Foi seguida a
agenda de trabalhos de acordo com o previsto, tendo‐se
a realçar a divulgação do Relatórios e Contas da Direção
relativo a 2012 que após apresentação foi aprovado por
unanimidade. Foi ainda apresentado o programa das
comemorações alusivas aos 125 anos do clube, a ocorrer
durante o ano de 2013, acolhido com bastante agrado
da parte dos sócios.
No final foi concretizada a eleição do novo presidente da
mesa da Assembleia Geral, tendo assumido funções o
CALM Bastos Ribeiro em substituição do CALM Seabra
de Melo.

VELA
CLUB RACE ‐ CASCAIS
A segunda edição da Club Race 2013, organizada pelo
Clube Naval de Cascais, realizou‐se no passado dia 17 de
fevereiro. Dando continuidade à presença na Club Race
em 2012, o CNOCA/EN, iniciou a sua participação este
ano e mesmo sob condições climatéricas bastante duras
para um Beneteau 25, conseguiu‐se atingir um brilhante
primeiro lugar.
WORKSOHP DE SNIPES
O CNOCA organizou nos dias 23 e 24 de fevereiro, uma
prova de Snipe que apesar do pré‐aviso ter sido feito
apenas com 15 dias de antecedência, contou com a
participação de 16 equipas de clube do estuário do Tejo,
mostrando a força que esta classe tem na região. Com
vento forte no sábado, apenas no domingo os Snipes
foram para a água, permitindo num dia frio mas de sol e
vento a rondar entre o N e o E, a realização de 3 regatas.
A vitória de Pedro Barreto foi confirmada num pequeno
beberete no final da prova nas
instalações
do
clube,
acompanhada por um caldo
verde, muito apreciado pelos
presentes. Veja fotos do evento
no Facebook do clube.

facebook
Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada

EQUIPA DE CRUZEIRO
Depois do sucesso da época passada, com a participação
em mais de 20 provas do calendário nacional, convidam‐
se todos os sócios interessados a contatarem o clube e
juntarem‐se à equipa e entrarem connosco nas regatas
de cruzeiro com os veleiros da EN.
Data
Prova
Organizador
16MAR13
Regata CSP
CSP
17MAR13
Troféu Rainha D. Amélia
ANL
23MAR13
Regata SAD
SAD
24MAR13
Regata Gilberto de Sousa
CNL
24MAR13
III Club Race Cascais
CNC

125 anos do CNOCA
1888 - 2013

ESTÁ DIVULGADO NO
SITE DO CLUBE O
PROGRAMA DE
COMEMORAÇÕES PARA
2013…
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