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Vela

Surf e Bodyboard

Estão abertas as inscrições para a Escola de
Vela 2015/2016. Esta escola terá o seu início a 17
de Outubro e término a 14 de Fevereiro de 2016.
As inscrições deverão ser feitas até 9 de Outubro.
Consulte mais informações no cartaz em anexo.
Paralelamente à Escola de Vela, durante o
mês de Outubro realizar-se-ão as regatas do 66º
Festival Náutico do CNOCA (vela ligeira no fimde-semana de 10 e 11 de Outubro e vela cruzeiro
no dia 18 de Outubro) e os Masters de Snipe (nos
dias 24 e 25 de Outubro). Para mais informações
consulte as instruções de regata aqui:
http://www.cnoca.org/index.php/regatas.

Irá decorrer já no próximo dia 3 de
Outubro, na Praia do Dragão Vermelho, o
encontro de surfistas e bodyboarders do CNOCA.
Mais informações no cartaz em anexo. Não perca
esta oportunidade para vir aproveitar os últimos
dias de sol!

Natação
Caros Sócios,
Vem o Clube informar que irá iniciar no
próximo dia 6 de Outubro a 1.ª Escola de Natação
do CNOCA do ano 2015/2016.
As aulas decorrerão às terças e quintasfeiras das 18:30 às 19:20, na piscina do CEFA.
Do calendário previsto, para o 1º semestre
as aulas terminam a 4 de fevereiro de 2016. Para o
2ª semestre iniciam a 11 de fevereiro terminando
a 9 de junho de 2016.
Caso tenham questões adicionais podem
contactar a secretaria do CNOCA através do
seguinte endereço de e-mail cnoca@marinha.pt e
do seguinte número de telefone RPTM:313975
(210 954245).

Mergulho
Caros sócios, caros mergulhadores,
A secção de Mergulho Autónomo do
CNOCA e a TOP POP irão iniciar novos cursos
no mês de outubro.
Chegou a altura de começarmos a
mergulhar mais fundo e por mais tempo! Vamos
abrir novas possibilidades e criar novos objectivos
para aqueles que, já tendo alguma experiência,
procuram novos desafios e possibilidade de se
desenvolverem como mergulhadores. Vamos
assim iniciar os cursos SSI de "Extended Range
(XR) NITROX" e "Extended Range (XR) Limited
TRIMIX".
Podem ver todos os detalhes em:
http://top-pop.pt/pop/cursos/tecnicos/
O início do curso está previsto para o dia
16 de Outubro. Pelas suas características estes
cursos tem lugares extremamente limitados. Não
percam esta oportunidade e reservem já o vosso
lugar. Mais informações no cartaz em anexo.
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