
A APORVELA, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TREINO DE VELA, 
TEM POR OBJECTIVO PROMOVER A LIGAÇÃO DAS PESSOAS AO 

MAR, MANTENDO VIVA A TRADIÇÃO DO NOSSO PATRIMÓNIO 
MARÍTIMO. 
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Formação NáuticaFormação NáuticaFormação NáuticaFormação Náutica
Os próximos cursos para a obtenção da carta de patrão local iniciam-se a 14 de 
Setembro e 6 de Outubro.
Pode fazer já a sua inscrição!

A Caravela nA Caravela nA Caravela nA Caravela no estaleiroo estaleiroo estaleiroo estaleiro

A Vera Cruz está em reparações no 
estaleiro de Sesimbra para limpeza de 
fundo, pintura de fundo e casco exterior, 
calafetagem e outras pequenas 
reparações.
Em breve vamos precisar do contributo 
de todos os sócios para efectuar outras 
reparações.
O regresso a Lisboa está previsto para 
finais de Setembro.

Pode fazer já a sua inscrição!
Curso 1:
14-09-2010 a 16-11-2010
Exame: 26-11-2010
Aulas teóricas: 3ª e 5ª feira, das 21:00 às 23:00
Aulas práticas: 16-10, 30-10 e 20-11
Curso 2
06-10-2010 a 06-12-2010
Exame: 18-12-2010
Aulas teóricas: 2ª e 4ª feira, das 21:00 às 23:00
Aulas práticas: 26-10, 13-11 e 04-12



Jovens e o Jovens e o Jovens e o Jovens e o MarMarMarMar
14 jovens portugueses participaram nas 
Tall Ships Races de 2010, mais seis 
jovens embarcaram no Creoula entre o 
Funchal e Lisboa e o André Melo, 
vencedor do prémio para melhor 
velejador voluntário do ano passado 
navegou na Sagres entre Honolulu e 
Xangai.

Recorde-se que a Aporvela e a Tall
Ships Races Lisboa 2012 lançaram um 
concurso nacional para embarcar jovens 
e também foi realizada uma parceria 
com a Movijovem (Cartão Jovem) para o 
mesmo efeito.
Para o ano vamos continuar com os 
concursos!

Nas últimas regatas os portugueses 
embarcaram no Tecla, no Eendracht e 
no Kaliakra.
A bordo do navio de treino búlgaro, os 
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A bordo do navio de treino búlgaro, os 
jovens percorreram o Mar do Norte entre 
Hartlepool e Amesterdão onde puderam 
desfrutar do Sail Amsterdam, uma das 
maiores concentrações náuticas do 
Mundo em que também esteve presente 
o Santa Maria Manuela!

Para o ano há mais Jovens e o Mar!Para o ano há mais Jovens e o Mar!Para o ano há mais Jovens e o Mar!Para o ano há mais Jovens e o Mar!

Para o ano queremos ainda mais jovens Para o ano queremos ainda mais jovens Para o ano queremos ainda mais jovens Para o ano queremos ainda mais jovens 
a bordo!a bordo!a bordo!a bordo!
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