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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 20FEV2014, 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.

REGATA RANKING CNA

ESCOLA DE VELA

Está a decorrer no Mar da
Palha, com organização do
Clube Náutico de Almada
(CNA), o torneio Ranking
CNA na classe Raquero. As
equipas estão divididas em
dois grupos e disputam as
regatas entre si, com
formato Macht Racing. O
CNOCA está representado na prova por uma equipa constituída por
dois oficiais e um Aspirante. Até à data, foram realizadas nove
regatas, tendo a equipa do clube ganho 7 e perdido 2. Durante as
próximas semanas o torneio irá continuar, e a nossa equipa espera
pelo vosso apoio.

Ainda estão abertas as inscrições para a segunda escola de vela de
2013/2014. O curso é constituído por 16 aulas, de 15 de fevereiro a
29 de junho de 2014. Para mais informações contacte o clube.

VOLEIBOL FEMININO
A equipa feminina de voleibol do
CNOCA
encontra-se,
neste
momento, a terminar a fase inicial
do Campeonato do INATEL que
conta com 16 equipas inscritas. O
ginásio da UAICM encontra-se em
trabalhos de manutenção, tornandose necessário passar os treinos para
as instalações do CEFA, aos sábados entre as 14:30 e as 17:00 h.
O CNOCA convida as sócias a juntar-se a esta equipa, que se
caracteriza pela ligação existente entre todas, pelo prazer da
competição e pelo exercício do corpo e da mente. Para mais
informações contate a seccionista 1TEN M Dias da Trindade.
(Ana.Patricia.Trindade@marinha.pt)

VELA DE CRUZEIRO
Nos passados dias 18 e 19 de janeiro e 01 de fevereiro decorreu o
troféu Aços Ramada para Cruzeiros classe ANC, tendo o CNOCA
sido representado pelo Nó de Escota (Beneteau 25), com uma
tripulação mista de oficiais e cadetes. Apesar das condições
meteorológicas adversas, nomeadamente vento forte, os resultados
foram bastante animadores com um honroso 8º lugar na geral, em 19
veleiros participantes.
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