NEWSLETTER 75
FEV, MAR e ABR 2014

Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada
Base Naval de Lisboa
Alfeite
2810-001 Almada
Telef. e Fax: 21 275 16 14
email: cnoca@marinha.pt

DIA DA MARINHA 2014
No âmbito das comemorações do Dia da Marinha de 2014, encontram-se já em curso as inscrições para os torneios de diversas
modalidades dinamizadas pelo CNOCA. Confira as informações em baixo e participe!

Assembleia Geral do Clube

Novo Porto de Abrigo da BNL
Desde o dia 17 de março de
2014 que a BNL conta com
mais uma importante infraestrutura, o há muito esperado
Porto de Abrigo da BNL.
Além da BNL, também a EN e
o CNOCA passam agora a
dispor de mais e melhores
condições de apoio às suas
embarcações.

Decorreu no dia 20 de fevereiro a Assembleia Geral (AG) do
CNOCA tendo sido aprovada a ata da AG extraordinária de 10 de
maio 2013 e o Relatório e Contas de 2013, e eleita a nova direção
para o biénio 2014-2015.

Nova direção do Clube
A nova direção do Clube é formada pelos seguintes consócios:
- CMG Pedro Sassetti Carmona (presidente);
- CFR João Monteiro da Silva, (vice-presidente);
- CTEN Pedro Saldanha Junceiro (secretário);
- 1TEN Tito Dias Paulino (tesoureiro);
- 2TEN Tiago Loureiro da Paixão (vogal);
- 2TEN Afonso Batschelet Rosas (vogal);
- ASPOF José Sassetti da Mota (vogal).

Cumprimentos dos novos Corpos
Sociais a S. Ex.ª ALM CEMA

Regata de remo – 158 anos da ANL
No passado dia 6 de abril a equipa de remo do CNOCA participou em
mais uma prova de remo, prova esta comemorativa dos 158 anos da
Associação Naval de Lisboa - Remo.
O CNOCA participou em 3 regatas com 2 equipas, compostas por
cadetes da Escola Naval formando uma equipa feminina e outra
masculina. A equipa feminina, em "yoleta 4" senior, classificou-se no
3º lugar, ao passo que a equipa masculina, em "yole 8" senior, obteve
um honroso 2º lugar.
A prova contou ainda com a ilustre presença de S. Ex.ª o ALM
CEMA, acompanhado por S. Ex.ª o Comandante da Escola Naval.

À semelhança do que tem ocorrido em anos transatos os novos corpos
sociais apresentaram cumprimentos a S. Ex.ª o ALM Chefe do
Estado-Maior da Armada no dia 1 de abril.
Serviu esta oportunidade para dar conhecimento a S. Ex.ª o ALM
CEMA das intenções da atual direção para o seu mandato.
HTTP://WWW.CNOCA.ORG || SIGA O CNOCA NO FACEBOOK
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Treinos de apneia
O CNOCA dispõe desde
fevereiro passado de uma pista
do CEFA para a prática de
apneia. Os treinos são livres e
realizam-se às 2ª-feiras (12101300) e 4ª-feiras (1630- 1820).
Aparece!
POC: Hugo da Guia / 39 79 25

VI Troféu de Pesca-submarina do Dia
da Marinha 2014 – Duplas à
barbatana
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Regatas de Vela do
Dia da Marinha 2014
Estão abertas as inscrições para as regatas à vela do “Dia da Marinha
de 2014”, que será disputado nos dias 17 e 18 de Maio, no campo de
regatas do Mar da Palha (estuário do Tejo), junto ao Alfeite.
A prova estará aberta às classes Optimist; Laser; 420; Vaurien;
Sharpie 12M e windsurf.
Regata de cruzeiros será realizada no dia 24 de maio, com partida de
Belém.
Para mais informações por favor contacte através do e-mail:
cnoca@marinha.pt.

No próximo dia 3 de maio terá lugar na Praia das Bicas no Meco a 6ª
edição do Troféu de Pesca-submarina do Dia da Marinha no formato
de duplas à barbatana. A prova que contará com a colaboração da
FPAS e apoio da Revista Apneia Portugal, terá a duração de 5 horas
e será realizada em paralelo com o Campeonato Nacional de Duplas
e com o Troféu Herculano Trovão. As pesagens e o almoço convívio
serão realizados na sede do Clube, local onde posteriormente terá
lugar uma singela cerimónia alusiva ao 60º Aniversário dos
Campeonatos Nacionais. Participa e inscreve-te!
POC: Hugo da Guia / 39 79 25

Campeonato regional do centro de
2014 da classe SNIPE
Irá decorrer nos dias 17 e 18 de Maio o campeonato regional do
centro da classe de Snipe, no campo de regatas da bacia do Alfeite e
Mar da Palha.
A prova é aberta a todos os participantes, mesmo aqueles que não
tenham licença desportiva atualizada. Para estes últimos, a
classificação obtida será oficiosa, coexistindo em paralelo com a
classificação oficial das tripulações com licença desportiva válida.
Para mais informações por favor contacte através do e-mail:
cnoca@marinha.pt.

Torneio de Tiro do
Dia da Marinha 2014
Irá decorrer nos dias 17 e 18 de Maio o torneio de tiro “Dia da
Marinha 2014”, na carreira de tiro do CEFA.
As modalidades que estarão em competição serão PPC e P25, sendo
esta uma prova de ranking da Federação Portuguesa de Tiro (FPT).
No dia 17 competirão os homens, séniores e veteranos e no dia
seguinte senhoras e juniores.
Informa-se também todos os sócios que o CNOCA foi admitido
como Membro Ordinário da FPT no dia 13 de Abril em Assembleia
geral da FPT.
Para mais informações por favor contacte através do e-mail
cnoca@marinha.pt.

Torneio de Ténis do
Dia da Marinha 2014
No âmbito das comemorações do dia da Marinha 2014 está prevista
a realização do Torneio de Ténis a decorrer entre os dias 19 e 23 de
maio. Inscrições abertas até 9 de maio em cnoca@marinha.pt.
Para mais informações consulte o cartaz em baixo ou contacte a
página do clube em www.cnoca.org.
HTTP://WWW.CNOCA.ORG || SIGA O CNOCA NO FACEBOOK
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