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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme divulgação em Ordem do Pessoal e informação enviada aos sócios realiza-se a Assembleia-Geral Ordinária do CNOCA na
quinta-feira dia 18FEV2016, às 21.00 horas, a qual terá lugar no Clube Militar Naval.
Consulte no site do clube a ordem de trabalhos e a lista dos Órgãos Sociais sujeitas a eleição.

66.º FESTIVAL NÁUTICO DO CNOCA
Realizaram-se no decurso do mês de
foi preenchido pelo Funbel Nacex; na classe
outubro de 2015 as regatas do 66.º Festival
ANC-B, o vencedor foi o B2; na classe ANC-D, o
Náutico do CNOCA, um evento que se prolongou
vencedor foi o Blangai; e na classe ANC-E o
por três fins-de-semana com atividades de vela
vencedor foi o Libertino.
ligeira e vela de cruzeiros.
No fim-de-semana de 24 e 25 de outubro,
A 10 de outubro iniciaram-se as regatas de
teve lugar, na classe Snipe, o Troféu Conde
vela ligeira nas classes de Vaurien, Laser, Snipe,
Martins/Lima Bello e o Master´s de Snipe, cuja
Sharpie e Optimist. A participação foi bastante
participação foi muito significativa: um total de
numerosa, não obstante as condições não serem as
50 velejadores em 25 embarcações. Também
mais favoráveis, pois a chuva e o vento
neste torneio as condições meteorológicas não
prevaleceram ao longo dos dois dias de regatas,
foram muito favoráveis, o que não o impediu de
que decorreram nos campos de regatas do mar da
ser um dos mais concorridos troféus de Snipe a
Palha. A presença dos botes dos fuzileiros no
nível nacional. Seguiu-se um jantar-convívio na
apoio às regatas do fim-de-semana constituiu,
BNL, no dia 24, antecedido de uma visita ao NRP
mais uma vez, um factor primordial para a
Sagres por alguns dos velejadores participantes.
segurança dos velejadores nessas condições
No domingo, em que foram reunidas melhores
adversas.
condições meteorológicas para a prática da vela,
No dia 18 de outubro ocorreu a regata de
foram realizadas três regatas e teve lugar a
cruzeiro, com largada de Belém e dois percursos
cerimónia de entrega de prémios, que contou com
distintos para as diferentes classes. Um dos
a presença dos dois velejadores que dão o nome
percursos consistia em rondar a bóia de
ao troféu, evocando a primeira vitória portuguesa
Barcarena, depois de passar pelo pilar sul da ponte
no Campeonato do Mundo de Snipe, em 1953, no
terminando em Belém. Outro percurso consistiu
Mónaco.
na passagem pelo pilar norte, rodagem a montante
A 31 de outubro, a bordo do NRP Sagres,
da boia cardeal do Alfeite e chegada junto à
atracado no cais da Rocha Conde de Óbidos,
Associação Naval de Lisboa. A falta de vento não
ocorreu a cerimónia de entrega dos prémios das
ajudou os velejadores, pelo que houve percursos
regatas do Dia da Marinha 2015 e de algumas das
de quase quatro horas de regata, tendo cruzado a
regatas do Festival Náutico. Tratou-se do
linha de chegada apenas 22 das embarcações
culminar das atividades do CNOCA, que contou
participantes. O pódio da primeira classe ANC-A
com a participação de mais de uma centena de
foi preenchido pelo Funbel Nacex; na classe
convidados
ANC-B, o vencedor foi o B2; na HTTP://WWW.CNOCA.ORG
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66.º FESTIVAL NÁUTICO DO CNOCA
entidades,
entre
convidados,
apoiantes,
velejadores e participantes nas regatas. O evento
contou com a presença do VALM António Rocha
Carrilho, em representação do Almirante CEMA,
do CALM Bastos Ribeiro, comandante da Escola
Naval, para além de anteriores presidentes da
direção do CNOCA. A direção do CNOCA
aproveitou a oportunidade para agradecer
publicamente à Marinha o apoio continuado que
tem prestado nas mais diversas áreas de atuação
do clube, assim como o facto de ter possibilitado a
realização do evento a bordo do navio-escola
Sagres, acrescentando um brilho especial à
cerimónia. E sublinhou que a adesão significativa
de elementos da comunidade náutica nacional às

acções promovidas é um grande estímulo para que
o Clube continue a desenvolver a sua atividade em
prol da náutica de recreio em Portugal.

DESPORTO ESCOLAR
O CNOCA celebrou no passado dia 7 de
outubro de 2015 um protocolo no âmbito do
programa do Desporto Escolar com o Centro de
Formação Desportiva de Atividades Náuticas da
Península de Setúbal, que tem sede no
Agrupamento de Escolas da Caparica. Neste
protocolo ficou estabelecida a possibilidade de,
duas vezes por mês, o CNOCA receber diversos
alunos das escolas abrangidas pelo agrupamento
mencionado para que possam proceder à prática
de atividades náuticas e, desta forma, ter um
contacto mais próximo com o mar aprendendo e
disfrutando da vela e da canoagem nas suas
actividades curriculares.

O Centro de Formação assegura, de acordo
com o programa do Desporto Escolar, o
enquadramento e orientação técnico-pedagógica
dos alunos que integram o grupo de escolas,
cabendo ao CNOCA disponibilizar as instalações
e as embarcações para as atividades desportivas.
Este protocolo vigorará até ao final do presente
ano letivo, i.e., junho de 2016. Trata-se de uma
forma de abertura e de acolhimento nas
instalações do clube a muitos jovens cujo contacto
com esta realidade nem sempre é fácil e,
paralelamente, poderem conhecer as instalações
da Base Naval de Lisboa onde os navios da
Marinha estão atracados e, quiçá, despertá-los
para uma carreira no mar.

VELA LIGEIRA
Realizou-se nos dias 6, 7 e 8 de Fevereiro o
participação de vários atletas de topo no ranking
42º Torneio Internacional de Vela do Carnaval,
nacional, obtendo-se no final os 21º, 20º e 9º
em Vilamoura, contando com mais de 250
lugares. Para além das regatas, foram possíveis
embarcações nas várias classes. O CNOCA
também vários momentos de salutar convívio e
participou com três equipas na classe SNIPE, cuja
trocas de experiências entre os vários
frota foi composta por um total de 44 atletas em
participantes, incluíndo um jantar organizado
22 barcos. O nível da prova foi elevado, com a
pelos próprios atletas da classe.
NE
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VELA LIGEIRA

WINDSURF

Decorreu nos dias 12 e 13 de Dezembro de
2015 o Torneio de Inverno do CNOCA, nas
classes de SNIPE e de LASER.
Concorreram à classe de SNIPE 10
tripulações, tendo corrido um total de 4 regatas
nos dois dias. Os grandes vencedores foram os
velejadores da ANL, Domingos Borralho e Luís
Oliveira. Já na classe de LASER houve apenas 5
participantes, tendo sido feitas 3 regatas. O
vencedor foi Nuno Santos, do CDPA.
Relembram-se todos os sócios que estão
abertas as inscrições para a primeira Escola de
Vela de 2016, a decorrer entre 27 de Fevereiro e 2
de Julho. Mais informações poderão ser
encontradas no cartaz em anexo.
Anuncia-se ainda a realização do Torneio
de Primavera para SNIPE e LASER, a acontecer
nos dias 2 e 3 de Abril. Marque já na sua agenda e
não falte a esta animada competição!

Inserida na animação paralela da BTL16,
realiza-se nos dias 5 e 6 de Março, no espelho
d’água do Centro Náutico do Parque das Nações,
a primeira regata RS: One, organizada pela
Marina do Parque das Nações.
Nestes dias irão ainda ser proporcionadas
experiências de windsurf para os visitantes do
evento.
Mais informações no cartaz em anexo.

GOLF
Foi realizado no dia 23 de Janeiro o
primeiro torneio da Ordem de Mérito do CNOCA
disputado no campo da Aroeira II tendo contado
com um número record de 53 inscritos.
Este torneio foi ganho em Gross pelo David
Gaspar do Clube de Golfe da Academia da Força
Aérea com 28 pontos e em Net pelo consócio
Paulo Rodrigues Palma com 38 pontos.
Os vencedores dos prémios especiais foram
os seguintes:
- Nearest to the Pin: Edgar Costa do
CGAFA
- Longest Drive Senhoras: Gabriela Bentes
do CGAFA
- Longest Drive Homens: Manuel Silvestre
Correia do CNOCA
Este torneio foi o primeiro realizado em
conjunto com o CGAFA e que permitiu um
salutar convívio entre os seus sócios. Esta fórmula
será repetida no próximo torneio que se realizará
na Aroeira I dia 12 de Fevereiro.

MERGULHO AUTÓNOMO
Para aqueles que já estão a pensar no tempo
quente do verão e nas saídas de mergulho normais
desta época, anunciam-se em baixo os cursos
previstos para o próximo trimestre.
-OPEN WATER (Curso Inicial):
 23/02/2016
 22/03/2016
 26/04/2016
-Especialidade de mergulho com NITROX:
 24/02/2016
 23/03/2016
 27/04/2016
-Especialidade em técnicas de equipamento
 04/03/2016
-Curso de blender (NITROX e TRIMIX):
 05/03/2016
-Especialidade de navegação subaquática
 11/03/2016
-Especialidade de mergulho nocturno e
visibilidade reduzida
 18/03/2016
-Especialidade de flutuabilidade perfeita
 19/04/2016
-Especialidade de mergulho profundo
 22/04/2016
Não perca a oportunidade de aumentar os
seus conhecimentos e de melhorar a sua
autonomia subaquática. Mais informações
referentes às especificações de cada curso no
anexo em baixo.
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MERGULHO AUTÓNOMO
OPEN WATER
Cadetes da Armada
Base Naval de
2810-001 Almada
: 21 275 16 14 email:

O curso de mergulho Open Water Diver
introduz-nos aocnoca@marinha.pt
mundo subaquático de maneira
divertida e segura. É o curso ideal para quem
queira iniciar-se no mundo do mergulho. É
composto por módulos teóricos que englobam
todo o conhecimento necessário para a boa prática
do mergulho autónomo, módulos de piscina (ou
águas confinadas) e mergulhos no mar,
desenvolvendo as habilidades aquáticas do
mergulhador.
Ao concluir o Curso Open Water Diver o
mergulhador
estará
apto
a
mergulhar
autonomamente até aos 18 metros de
profundidade.
Os Júnior Open Water Diver, com idades
compreendidas entre os 10 e 11 anos, ficam
habilitados a mergulhar até aos 12 metros,
acompanhados de um adulto certificado ou de um
Profissional de Mergulho.

MERGULHO COM NITROX
Quer aumentar o seu tempo de fundo de
maneira simples e segura ou simplesmente quer
diminuir os riscos de Doença de Descompressão
durante as suas imersões?
O curso de mergulho de Especialidade Ar
Enriquecido Nitrox ensina como aumentar o
tempo de fundo ou a segurança num mergulho
utilizando uma mistura de ar enriquecido com
Oxigénio. Os mergulhadores ficam a conhecer os
benefícios de mergulhar utilizando EAN
(Enriched Air NITROX) 32% e 40%.
O curso é composto por uma componente teórica,
um workshop de análise de gás e dois mergulhos
no mar opcionais.
Este curso pode ser feito em conjunto com
o seu curso de Open Water Diver, aumentando
assim a segurança desde o primeiro contacto com
o mergulho.

TÉCNICAS DE EQUIPAMENTO
Tem curiosidade em saber como funciona o
seu equipamento de mergulho? Saber como fazer
pequenas revisões? E qual a melhor maneira de
manter o seu equipamento de mergulho?
Na
Especialidade
SSI
Equipment
Techniques o mergulhador aprende sobre o
Sistema Total de Mergulho, os tipos e o
funcionamento dos diversos equipamentos de
mergulho, pequenas reparações e como manter o
equipamento.
Este curso é ministrado em sala de
aula/oficina, baseado a formação num ambiente
de workshop com forte componente prática.

BLENDER (NITROX E TRIMIX)
Este curso de mergulho destina-se a formar
e certificar na elaboração de misturas gasosas
respiráveis destinadas ao mergulho, de NITROX e
TRIMIX em Estações de Enchimento, recorrendo
aos diversos métodos disponíveis.
É um curso disponível para todos mas de
grande interesse para quem quiser entrar na área
do Mergulho Técnico ou pretender abraçar o
mergulho como Profissional de Mergulho
Recreativo.
A formação é composta por teoria e prática
no nosso Centro de Enchimentos, onde serão
feitas misturas de NITROX e TRIMIX.

NAVEGAÇÃO SUBAQUÁTICA
Na
estrada,
quando
conhecemos
razoavelmente um lugar, é fácil encontrar uma
direcção, pois possuímos diversos pontos fixos de
referência. É fácil também dar indicações e
explicar a alguém como encontrar um lugar.
Mas e debaixo de água?
Não é assim tão simples, pois estamos
sujeitos a diversos factores ambientais. Em
primeiro lugar a visibilidade de baixo de água não
excede, em condições excepcionalmente boas,
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MERGULHO AUTÓNOMO
algumas dezenas de metros e nem sempre o local
deCadetesmergulho
tem referências subaquáticas
da Armada
Base Naval de
inequívocas,
especialmente se não for um local
2810-001 Almada
familiar,
o que torna tudo mais complicado.
: 21 275 16 14 email: cnoca@marinha.pt
Depois, estamos sujeitos a desvios no nosso rumo
devido às correntes.
Este curso é composto por formação teórica
e prática, habilitando os alunos na utilização de
bússola de baixo de água, à utilização de
referências naturais para navegação e ao
planeamento e execução de trajectos simples
durante as suas imersões.

MERGULHO NOCTURNO E
VISIBILIDADE REDUZIDA
Certamente já mergulhou muitas vezes
durante o dia em águas claras? E de noite ou em
águas com visibilidade reduzida?
O mergulho nocturno ou mergulho em
águas com visibilidade reduzida treina as nossas
perícias como mergulhador, desafia as nossas
habilidades aquáticas e aumenta a nossa
concentração. É uma experiencia única que mexe
com todos os nossos sentidos, incentivando ainda
mais o trabalho em equipa e o mergulho em
duplas.
Esta especialidade vai abrir-lhe um “novo
mundo” debaixo de água.
É composta por componente teórica e dois
mergulho de mar em condições de fraca
visibilidade e durante a noite.

FLUTUABILIDADE PERFEITA
Controlar a flutuabilidade é uma das
habilidades mais importantes e transversais para o
mergulhador.
O controlo da flutuabilidade no mergulho
diminui o consumo de ar, aumenta o conforto e
diminui a fadiga, protege o equipamento de
mergulho e diminui o impacto do mergulhador no
ecossistema marinho. O mergulhador aprende a
permanecer com flutuabilidade neutra durante
toda a imersão, de maneira simples e relaxada.
A especialidade é constituída por uma
componente teórica e 2 aulas práticas em
ambiente de águas confinadas.

MERGULHO PROFUNDO
Quer aumentar os seus limites e mergulhar
mais fundo?
A Especialidade SSI Deep Diving habilita o
mergulhador a fazer mergulhos até 40 metros de
profundidade, de maneira segura, confortável e
divertida.
Este curso de mergulho é composto por
uma componente teórica e outra prática: Na
componente teórica o mergulhador adquire
conhecimentos específicos sobre o equipamento
para mergulhos profundos, como planear o
mergulho profundo, quais os riscos associados,
bem como os procedimentos de segurança e ainda
como realizar mergulhos profundos repetitivos
dentro dos limites não descompressivos. Na
componente prática são realizados três mergulhos
profundos no mar, nos quais serão colocados em
prática os conhecimentos adquiridos em teoria.
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