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Cruzeiros
Festival Náutico 2014
Disputa-se no próximo dia 12 de Outubro, no estuário do
Tejo, a regata "Festival Náutico 2014", organizada pelo CNOCA e
com o apoio da Marinha e da ANL.
Todos os barcos com abono ANC estão convidados a
participar nesta já tradicional prova. A inscrição é gratuita e para
mais informações deverá ser contactado o seccionista dos cruzeiros
do CNOCA, CTEN Saldanha Junceiro, através do e-mail
pedro.saldanha.junceiro@marinha.pt.
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Vela ligeira
“65º Festival Náutico do CNOCA” e
"Master's de Snipe - 2º Troféu Conde
Martins/ Fernando Bello”
Nos dias 18 e 19 de Outubro terá lugar no Mar da Palha o
"65º Festival Náutico do CNOCA". Nesta edição terão lugar regatas
nas classes Optimist, Sharpie 12M, 420, Vaurien e Laser.
Decorrerá ainda, simultaneamente, na classe Snipe, o
troféu "Master's de Snipe - 2º Troféu Conde Martins/ Fernando
Bello", que será disputado, uma vez mais, no formato Masters.
Todos os sócios estão convidados a participar neste
empolgante encontro de gerações, devendo os esclarecimentos ser
feitos através de contacto com o CMG Dias Pinheiro, através do email diaspinheiro@sapo.pt.

Escolas de vela
Estão abertas as inscrições para a primeira escola de vela
de 2014/2015. Esta primeira formação irá decorrer entre os dias 4
de Outubro e 8 de Fevereiro, com 16 aulas.
Como de costume, as inscrições estão abertas para sócios e
não-sócios (quer estes sejam de Marinha ou não), devendo os
esclarecimentos ser feitos com o instrutor Fernando Neves através
do e-mail cnoca@marinha.pt.
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Cruzeiros
Batismos de mar

Cruzeiros
Cruzeiro de verão 2014

O CNOCA apoiou no dia 21 de setembro de 2014, com os
veleiros Deneb e Belatrix que foram cedidos pela Escola Naval, a
iniciativa “Almada mexe comigo” da Semana da Mobilidade,
através de Baptismos Náuticos, que o Clube Náutico de Almada
realiza anualmente com o apoio da Câmara Municipal de Almada.
Durante o dia de domingo os dois veleiros embarcaram 44
pessoas que aderiram à iniciativa tendo sido proporcionada a
possibilidade de velejarem no rio Tejo com condições
meteorológicas satisfatórias.

O “Cruzeiro de Verão 2014” ao Algarve teve início no dia
11 de julho, com o trânsito do SABIK para Sul. Infelizmente, por
motivos de avaria estrutural, o ALTAIR II não teve a oportunidade
de participar no referido cruzeiro.
Durante os meses de julho, agosto e setembro o SABIK
navegou e praticou diversos portos e fundeadouros da costa
Algarvia, tendo contado com a participação de 15 sócios.
O SABIK regressou a Lisboa no dia 14 de setembro, tendo
ficado concluída a edição dos “Cruzeiros de Verão 2014”.
Realçam-se e enaltecem-se os cuidados e manutenções
efetuadas pelos sócios utilizadores, assim como o apoio prestado
por algumas Unidades da Marinha, que permitiram a realização e
sucesso de mais um Cruzeiro de Verão.
Atualmente o SABIK encontra-se novamente atracado na
Doca do Bom Sucesso em Belém, pronto e disponível para novas
utilizações.
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