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Realizou-se no dia 10ABR, a AG Extraordinária do CNOCA 
na sede do clube. Com a presença de 18 sócios, foi 
aprovada por unanimidade a criação da nova secção do 
clube – Secção de tiro desportivo, estando agora criadas 
as condições para o desenvolvimento da modalidade.  
 
 
 
No dia 13ABR, a equipa CNOCA/EN esteve presente na 
regata “Aniversário ANL”, com largada e chegada em 
Belém, no Beneteau 25 “Nó de Escota”. Após duas horas 
de prova, num dia de sol e vento a soprar fraco a 
moderado, foi alcançado um 3º lugar entre 22 
embarcações inscritas na classe “A+E”. Estes resultados 
refletem o esforço que o clube tem feito em participar 
nas regatas do Tejo, notando-se cada vez mais, o 
aumento do rendimento desportivo das embarcações do 
CNOCA/EN nas regatas de cruzeiro. 
 
 
 
Nos dias 20 e 21ABR, realizaram-se as regatas “Cidade 
de Almada” de vela ligeira (Optimist, Laser, Vaurien, 
Europe e Snipe) organizadas pelo Clube Náutico de 
Almada (CNA). O CNOCA fez-se representar com 4 
embarcações da classe SNIPE, tendo os seus tripulantes 
obtido resultados bastantes encorajadores face ao 
renascimento desta classe no nosso clube. De salientar o 
excelente convívio na entrega de prémios na sede do 
CNA onde os velejadores do CNOCA estiveram 
presentes.  
 
 
 
Após o desembarque do Creoula, vai realizar na sede do 
clube um almoço convívio para reunir os sócios e 
familiares, aproveitando a deslocação à BNL para 
receber os jovens embarcados no navio. 
Este almoço, a realizar no dia 12MAI, pelas 1200 tem um 
custo de 5 euros por pessoa (menos 5 anos não pagam) 
e carece de inscrição para garantir em tempo os devidos 
preparativos. 
Será uma boa oportunidade para juntar gerações e 
trocar ideias sobre atividades a realizar pelo clube. 
 
 

 
 
 
 
 

Dia Evento 

04 
V Troféu de Pesca Submarina DM13/125 

anos CNOCA 

05 Torneio Golf “125 anos CNOCA” 

10/12 Embarque Creoula / Almoço convivio 

18 Regata Remo DM13/125 anos CNOCA 

19 Regata Cruzeiro DM13/125 anos CNOCA 

19 Torneio Voleibol 125 anos CNOCA 

20/24 Torneio Ténis DM13/125 anos CNOCA 

25 
Regata Windsurf RS:ONE Training Series 

/125 anos CNOCA 

25/26 Regata vela ligeira DM13/125 anos CNOCA 

30 XVII Torneio de Golfe DM13 

31 Baile do CNOCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abril 2013

PROGRAMA 125 ANOS - maio 

CRUZEIROS – EQUIPA CNOCA/EN 

ALMOÇO CONVIVIO 

VELA LIGEIRA 

PRÓXIMOS EVENTOS 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Convidam-se os sócios a 

participarem nos eventos 

planeados 


