
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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Jovem Marinheiro:Jovem Marinheiro:Jovem Marinheiro:Jovem Marinheiro:
Já há vencedores do concurso “Jovem Marinheiro” instituído pela Aporvela e pela 
The Tall Ships Races Lisbon 2012: Mariana Travassos, Luísa Graça e Miguel Brito 
vão embarcar num grande veleiro já no Verão de 2010!
A entrega dos prémios será no dia 24 de Junho.

A Caravela na A Caravela na A Caravela na A Caravela na maior expedição maior expedição maior expedição maior expedição 
científica portuguesa de sempre!científica portuguesa de sempre!científica portuguesa de sempre!científica portuguesa de sempre!

A Caravela Vera Cruz zarpou no 
passado dia 1 de Junho de Lisboa rumo 
ao Funchal e às Ilhas Selvagens onde 
vai participar na maior expedição 
científica portuguesa de sempre.
Esta campanha é coordenada pela 
Estrutura de Missão para a Extensão da 
Plataforma Continental e visa estudar o 
a fundo o mar, a zona costeira e as Ilhas 
Selvagens.
Na caravela seguem vários jovens, 
professores e investigadores e connosco 
navegam também o Creoula e o navio 
oceanográfico Gago Coutinho.

Sigam toda a navegação da Vera Cruz 
no blog Caravela News. 

A entrega dos prémios será no dia 24 de Junho.



A Caravela em VianaA Caravela em VianaA Caravela em VianaA Caravela em Viana
Milhares de pessoas visitaram a réplica 
fiel das embarcações quinhentistas 
portuguesas e cerca de 1500 alunos 
tiveram a oportunidade de subir a bordo 
na tradicional visita de estudo que já 
encantou tantos jovens: aproveitam para 
consolidar os conhecimentos adquiridos 
na sala de aula sobre a História dos 
Descobrimentos Portugueses, 
experimentam um contacto directo com a 
realidade da vida a bordo (alimentação, 
higiene, segurança, conforto, 
navegação) e realizam uma pequena 
encenação temática.
Nas navegações contámos com muita 
gente jovem, novos tripulantes e o 
contributo da “Casa dos Rapazes de 
Viana do Castelo” – desta instituição 
vieram quatro valorosos tripulantes que 
tiveram pela primeira vez uma 
experiência de mar!
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Se não desejar receber mais esta newsletter, por favor envie um e-mail para 

caravela@aporvela.pt

A Caravela teve o prazer de receber a 
bordo o Centro Cultural e Desportivo dos 
Trabalhadores do Metropolitano de 
Lisboa para dois animados passeios no 
Tejo no dia 1 de Maio!

A Caravela navegou no dia 11 de Maio 
para participar na concentração náutica 
organizada  por ocasião da Missa Papal 
no Terreiro do Paço. 
Na imagem a Vera Cruz e o Creoula!

Jovens e o Mar:Jovens e o Mar:Jovens e o Mar:Jovens e o Mar:
Ainda há vagas para as regatas deste Verão:temos um programa especial a bordo 
do Wylde Swan – 7 a 23 de Julho entre Roterdão, Antuérpia e Aalborg. O preço é de 
850€ e as viagens de avião são reembolsadas em 70%!


