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SESSÃO COMEMORATIVA DOS 125
ANOS DO CNOCA
Realizou‐se a 7JUN, uma
cerimónia, comemorando
a efeméride dos 125 anos
do CNOCA. A celebração,
presidida pelo Presidente
da AG, CALM Bastos
Ribeiro, contou com a
presença
de
antigos
dirigentes e representantes de alguns clubes, tendo sido lida
uma resenha histórica do CNOCA.
No final foi descerrada uma placa na sede, marcando assim
esta data histórica.

ARTIGOS 125 ANOS DO CNOCA
No âmbito do 125º aniversário do
CNOCA, foram adquiridos alguns
artigos para marcar esta efeméride.
Encontra‐se desde já disponível na
sede do clube, a nova coleção, onde
pode encontrar desde T‐shirts,
Bagde, PIN’s, tranquetas e botões de punho. Aproveite esta
oportunidade.

CRUZEIRO AOS ACORES CNOCA‐ANC
REGATA ATLANTIS CUP
Realiza‐se de 20 de julho a 18 de
agosto o Cruzeiro aos Açores
organizado pelo CNOCA e ANC
difundido no programa dos 125
anos do clube. A frota de 9
veleiros do Continente (onde se
inclui o Blaus VII da EN com
cadetes embarcados) irá, após a
chegada a Santa Maria, integrar a
regata AtlantisCup que no
arquipélago açoriano passará por
Ponta Delgada e Angra do
Heroísmo terminado a prova no
mítico porto da Horta, na “Semana do mar”. A frota do
Continente irá então regressar com passagem por Praia da
Vitória.
Com a largada prevista para as 13:00 horas de sábado junto à
torre de Belém, a frota será brindada com a presença das
embarcações que participam na regata evocativas do 150º
aniversário do Museu de Marinha e da regata Atlântico Sul,
contribuindo para um cenário bem completo no estuário do
Tejo.
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Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada

PESCA SUBMARINA
Campeonato Nacional de Elite de Pesca Submarina ‐ 2013
As duas primeiras jornadas do
Campeonato Nacional de Elite de
Pesca Submarina, foram disputadas
nos dias 8 e 9 de Junho na zona de
Cascais, contando com a presença
de 28 atletas, 7 individuais e os
restantes repartidos por 9 clubes.
O CNOCA viu‐se
representado
pelos sócios Hugo da Guia e João Guerreiro que,
respetivamente, alcançaram 24º e 16º lugar da geral
individual. Estes resultados fazem com que o CNOCA esteja no
7º lugar da classificação por clubes.
As últimas duas jornadas do Campeonato Nacional de Elite de
Pesca Submarina estão marcadas para os próximos dias 27 e
28 de Julho, na Nazaré, para apurar o Campeão Nacional 2013.
X Encontro de Pesca‐submarina do CNOCA ‐ Viana do Castelo
2013
A Secção de Pesca‐submarina e
Apneia está a organizar o X Encontro
de Pesca‐submarina do CNOCA em
Viana do Castelo. O evento, terá
lugar no próximo dia 17 de Agosto de
2013 (dia de reserva 18 de Agosto).
Permitindo à organização reduzir os custos aos participantes
(transporte, alojamento e alimentação) torna‐se necessário
que os interessados façam desde já a sua inscrição.

EMBARQUE CREOULA
Vai realizar‐se mais um embarque no NTM “Creoula” para
sócios, privilegiando algumas atividades desenvolvidas pelo
Clube, nomeadamente o mergulho. Assim, no período de 9 a
15 de Setembro, os sócios do Clube poderão praticar pesca‐
submarina, mergulho autónomo e pesca desportiva,
tentativamente no Banco Gorringe e em outros spots da costa
portuguesa. As inscrições estão abertas para sócios e seus
familiares diretos até ao próximo dia 24 de Julho. Valor: 250
euros ‐ INSCREVA‐SE!

CRUZEIROS
Face ao empenhamento dos encarregados, foi possível
preparar e garantir a disponibilidade dos veleiros SABIK e
ALTAIR II para uso neste verão.
Assim, estas duas embarcações serão utilizadas por quase 20
sócios, desde meados de julho a princípios de setembro por
águas algarvias, praticando portos e marinas na costa sul.
Relembra‐se os sócios da disponibilidade destas embarcações
durante todo o ano, sendo um ótimo programa de fim‐de‐
semana um passeio no estuário do Tejo.
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