Março 2013

CRUZEIRO

REMO

No dia 24MAR a equipa
do CNOCA/EN esteve
presente
com
dois
Beneteau 25 na regata III
Club Race do Clube Naval
de Cascais (CNC) e na
regata Gilberto de Sousa
do Clube Naval de Lisboa
(CNL). Na prova do CNC
obteve-se o 7º lugar, que
posiciona a equipa na 5ª
posição geral da prova,
após 3 regatas realizadas.
Na regata organizada pelo
CNL,
apesar
das
dificuldades e de algumas
quebras de material, o clube terminou a prova em 8º
lugar.
Reitera-se a disponibilidade para receber os sócios
nestas participações.

A equipa do CNOCA/EN continua a mostrar consistência
nesta modalidade, tendo participado na 2ª mão do
“Remo de Mar em Yoles”, organizado pela ANL em
16MAR.
Nesta prova, que contou com mais de uma centena de
remadores, a equipa masculina conclui a prova de 4 Km
com o 4º tempo, tendo a equipa feminina obtido o 1º
tempo entre as equipas femininas presentes.

GOLFE
Para 2013 estão calendarizadas diversas provas,
destacando-se entre outras o XVII Torneio de Golfe “Dia
da Marinha” e o VI Torneio das Forças Armadas (este
ano sob a responsabilidade do CG da Academia da Força
Aérea). Existem ainda os 10 Torneios da Ordem de
Mérito, sendo seis realizados na Aroeira e quatro
noutros campos da região.
Este ano tem especial relevo o Torneio de Golfe
comemorativo dos 125 anos do CNOCA, a realizar na
Aroeira no dia 5 de maio.

ESCOLA DE VELA E NATAÇÃO
Já começaram as segundas edições dos cursos de vela e
de natação de 2013.
Comunica-se a todos os sócios
que ainda existem vagas para
novas inscrições. Caso ainda
não o tenha feito, contate o
clube e inscreva-se.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realiza-se no dia 10 de abril de 2013 (quarta-feira), na
sede do clube na BNL, uma Assembleia-geral
Extraordinária. Tendo início previsto para as 17:30, caso
não estejam presentes o n.º de sócios estatutariamente
necessários, a AG é convocada para as 18:00.
Conforme convocatória publicitada no site e em OP1 /
OP3, será a seguinte a ordem de trabalhos:
1. Leitura e aprovação da ata da anterior Assembleiageral de sócios, de 21 de fevereiro de 2013;
2. Apreciação e votação da proposta de criação da
secção de Tiro Desportivo;
3. Outros assuntos.

TÉNIS
O Torneio de Escada 2012, com duração prevista até 30
de abril, continua aberto à participação dos associados.
Este torneio conta com a participação de 17 jogadores
sendo liderado pelo 1TEN ST-AEL Rodrigues Leite.
A próxima iniciativa da secção de ténis será a
organização do Torneio de Ténis Dia da Marinha 2013 /
125º aniversário do CNOCA a realizar entre 20 e 24 de
maio nos campos de ténis da BNL. Para mais
informações contactar o clube (cnoca@marinha.pt).

125 ANOS
Com o programa de comemorações já aprovado, que se
encontra disponível no site do clube, relembra-se os
próximos eventos:
Data
Evento
24ABR-3MAI

Torneio de Ténis “125 anos CNOCA”

27ABR

Encontro de Mergulho em Sesimbra

5MAI

Torneio de Golfe “125 anos CNOCA”

10-12MAI

Embarque no NTM Creoula

Contamos com a sua presença.
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