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REGATAS – 64º FESTIVAL NAUTICO
Vela ligeira e Troféu Masters Snipe Conde Martins
Realizou‐se no fim‐de‐
semana de 5 e 6 de
outubro as regatas de
vela ligeira do 64º
Festival
Náutico
do
CNOCA e o Masters de
Snipe, comemorando a
vitória no Campeonato
do Mundo há 60 anos
pelo Cmdt Conde Martins. Apesar do vento moderado/fraco, a
prova foi marcada pelo espírito competitivo dentro de água e
de amizade em terra. No Masters estiveram em prova 24
embarcações da classe Snipe. Na prova de Sharpie
compareceram para a prova 4 embarcações.

Vela de Cruzeiro
Realizou‐se no dia 13 de outubro, a regata de vela de cruzeiro,
com largada na zona de Belém e percursos para jusante, que
contou a participação de 69 embarcações nas diversas classes
ANC.
A EN e o CNOCA estiveram representados pelo Bellatrix, Nó de
Escota e Lais de Guia, tendo conseguido o 3º lugar na
classificação ANC‐E com o Beneteau Lais de Guia.

REGATAS – XX ANIVERSÁRIO ANC
Realizou‐se no dia 27 de outubro a regata de cruzeiros do XX
aniversário da ANC. Na prova estiveram presentes 62
embarcações das diversas classes, tendo o CNOCA sido
representado pelo Lais de Guia que terminou na 7ª posição da
classe A+E, entre 29 embarcações naquela classe.

ENTREGA E PRÉMIOS 2013
Decorreu no passado dia
24 de outubro, a bordo do
NRP Sagres, a entrega de
prémios das provas de vela
realizadas
em
2013,
assinalando‐se assim, o
encerramento
das
comemorações dos 125
anos do CNOCA. Entre
convidados e atletas, estiveram presentes 240 pessoas que
apesar do tempo chuvoso, encheram de boa disposição este
evento presidido por Sua Excelência, o Almirante CEMA. Após
o jantar, o presidente da direcção proferiu algumas palavras, e
coube ao elemento mais moderno da direcção, a tarefa de
entregar ao Sr. Almirante CEMA uma placa comemorativa
desta efeméride do clube.
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Seguiu‐se a entrega dos diversos prémios, com a oferta ao
clube, por parte do veleiro “Blaus VII”, de uma placa alusiva à
regata oceânica realizada este verão ao arquipélago Açoriano,
assim como a entrega do troféu de equipa Campeã Nacional
de Yolle 4, ganho recentemente pela equipa feminina da
EN/CNOCA. Foi também entregue um reconhecimento do
CNOCA ao Presidente da ANL Remo ‐ Mário Espanha, pelo
apoio prestado à equipa de remo da EN/CNOCA. Foram
também distribuídos os prémios Vítor Vitorino de 2011 e
2012.
Para finalizar foram
entregues os prémios de
vela referentes ao Dia de
Marinha e 64º Festival
Náutico, concluindo‐se
assim esta cerimónia,
com os votos de que
para o ano se repitam os
sucessos obtidos.

COMEMORAÇÕES DO 125º
ANIVERSÁRIO DO CNOCA
Terminaram as comemorações alusivas ao 125º aniversário do
CNOCA. Durante este ano, foram realizadas cerca de 25
atividades que se iniciaram logo em Janeiro com o almoço dos
antigos presidentes do clube e terminaram com a cerimónia
de entrega de prémios das provas do Dia de Marinha e 64º
Festival Náutico. O Balanço final foi bastante positivo, tendo
sido possível reavivar tradições do passado, como o Baile do
CNOCA na piscina da BNL e a forte dinamização da secção de
remo da Escola Naval em parceria com o clube. Realizaram‐se
2 embarques no NTM Creoula com filhos de sócios e familiares
e um cruzeiro atlântico aos Açores, com o apoio da ANC.
Considera‐se bastante positivo o ano que agora termina,
deixando uma palavra de apreço à comissão Executiva das
Comemorações e sócios envolvidos, tanto na parte da
organização dos eventos, como a nível desportivo.

ESCOLA DE VELA E NATAÇÃO
Iniciando‐se em outubro a Escola de Vela e de Natação do 1º
semestre de 2013/14 do CNOCA, com conclusão planeada
para final de fevereiro, informa‐se que existem ainda vagas
para filhos de sócios e familiares.
As aulas de natação decorrem na Piscina do CEFA, das 18:30
às 19:30 de 3.ª e 5.ª feira.
As de vela ao sábado de manhã na BNL.
Assim, reforça‐se a disponibilidade aos sócios desta
oportunidade, bem como a abertura para receber familiares
ou amigos, viabilizando a continuidade destes cursos no clube.
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