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REGATAS – MASTER’S DE SNIPE
O CNOCA, anuncia a realização da prova “Master’s de Snipe –
Troféu Conde Martins / Fernando Bello”, que será disputado
nos dias 5 e 6 de outubro, no campo de regatas do Mar da
Palha. Convidam‐se todos os elementos que se encontram
dentro das condições para a prova, a se inscreverem através
do e‐mail do clube.

REGATAS – 64º FESTIVAL NÁUTICO
VELA LIGEIRA
No âmbito do tradicional Festival Náutico, que já conta com a
sua 64ª Edição, o CNOCA anuncia a realização das regatas das
classes Sharpie 12m, 420, Vaurien, Laser Standart, Radial e 4.7
nos dias 5 e 6 de outubro, no campo de regatas do Mar da
Palha. Convidam‐se todos os sócios com interesse em
participar neste nosso festival, a enviarem a sua inscrição para
o e‐mail do clube.
VELA DE CRUZEIRO
Também no âmbito do 64º Festival Náutico do CNOCA, irão
realizar‐se as regatas de cruzeiros, com largada junto a Belém,
no dia 13 de outubro. À semelhança do que tem vindo a ser
dinamizado nos últimos anos, a equipa de cruzeiros do CNOCA
está em crescente e conta com a sua participação. Mostre o
seu interesse através do e‐mail do clube e venha fazer a
regata connosco.

REGATAS – CASCAIS VELA (CRUZEIROS)
Realizou‐se nos passados dias 31
de agosto e 1 de Setembro, a
regata de cruzeiros inserida no
evento “Cascais Vela 2013”. O
CNOCA fez‐se representar com o
Catau de Espia (Beneteau 25) na
classe HCNC, em que participaram 28 embarcações. Apesar do
percurso longo, as condições meteorológicas eram favoráveis
à prática desta modalidade, tendo o vento rondado os 15 nós
no primeiro dia e os 10 nós no segundo. A equipa era
constituída por um misto de cadetes e oficiais, terminando no
6º lugar da geral.

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.
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SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
BATISMOS DE VELA
Inserida na Semana Europeia da Mobilidade, este ano com o
tema “Ar limpo, está nas tuas mãos”, a Câmara Municipal de
Almada realizou diversos eventos de 16 a 22 de Setembro.
Neste âmbito, o CNOCA associou‐se ao Clube Náutico de
Almada para a realização de baptismos de vela no dia 22 de
setembro.

CRUZEIROS DE VERÃO
Foi concluído com sucesso mais um “Cruzeiro ao Algarve” com
os GIBSEA 282, Altair II e Sabik. Ainda mal se via o sol, e com
lançantes e regeiras dentro, já os cruzeiros do CNOCA se
faziam ao Tejo, com destino à bonançosa costa Algarvia.
O “Cruzeiro ao Algarve 2013” teve a participação de 16 sócios,
distribuídos pelas duas embarcações, mais concretamente 7
no Altair II e 9 no Sabik. Nos dias 08 e 10 de Setembro, os
Sabik e Altair II atracaram na Doca do Bom Sucesso. Os GIBSEA
282 encontram‐se novamente atracados na Doca do Bom
Sucesso e prontos a proporcionar mais um dia de excelência
aos seus sócios.

Avisos
Embarcações cruzeiro GIBSEA 282 – revisão de preços
2013/2014
Como forma de incentivo à utilização das embarcações de
cruzeiro GIBSEA 282‐ Altair II e Sabik, foi efetuada uma
redução nos preços de utilização, passando a ser os seguintes:
‐ Dia completo (período de 24 horas) – 25 EUR
‐ Meio dia (período de 12 horas*) – 15 EUR
* ‐ Entre o nascer e por do sol ou vice‐versa

WINDSURF
O CNOCA organizou novas sessões de batismo de windsurf no
passado dia 22 de setembrocna praia de S. João – Costa da
Caparica,
nas
instalações
da escola
de WINDSURF
elisiario.com
(junto
ao bar de praia “Pé
Nú”). O vento esteve
moderado, o que
favoreceu bastante a
prática da modalidade
para aqueles que se
estreavam, tendo contado com a presença de 16
participantes.

Já começaram os treinos de captação da secção
de volley feminino. Junta‐te a nós e inscreve‐te
junto da seccionista – 1TEN Dias da Trindade
(ana.patricia.trindade@marinha.pt)
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