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BEM VINDOS A BORDO

Em 2020, a APORVELA oferece aos jovens
portugueses a oportunidade de embarcarem num
Grande Veleiro com jovens de diferentes
nacionalidades para participar numa experiência
inesquecível: viver a bordo e em comunidade,
partilhando tarefas e responsabilidades, fazendo
amigos para a vida.

Esta experiência de mar junta um bocadinho de
tudo, desde componentes de navegação, aventura,
desenvolvimento pessoal, e consciência intercultural.



THE TALL SHIPS RACES 
História

As regatas das Tall Ships Races tinham, inicialmente o
intuito de manter viva a tradição dos grandes navios
de vela, pois a chegada do motor de propulsão a
vapor levou ao seu desaparecimento. Assim, estas
regatas são a oportunidade de renascer as tradições,
permitindo às gerações seguintes a oportunidade de
desenvolverem as suas capacidades através de treino
de mar em Grandes Veleiros.

A primeira regata foi organizada em 1956 de Torbay
para Lisboa. Devido ao seu sucesso e à atenção
mediática, seguiram-se muitas outras edições que se
realizam anualmente até aos dias de hoje. A missão
mantendo-se sempre a mesma ao longo do tempo:
Promover o treino de Vela e Mar junto dos Jovens de
todo o mundo.



Aporvela - Associação Portuguesa de Treino de Vela – fundada em 1980 tem como
principal objetivo aproximar os portugueses do mar, com especial foco nos jovens e
através da vela e do treino de mar, promovendo a preservação do património
náutico nacional.

Ao longo da sua história auxiliou na recuperação do navio “Creoula”, hoje
propriedade da Marinha Portuguesa, e promoveu a construção de três Caravelas,
sendo a Vera Cruz operada pela associação desde 2001.

A APORVELA organiza e realiza em Portugal, em colaboração com a Sail Training
International – da qual é membro fundador e representante de Portugal – e várias
instituições públicas e privadas as Tall Ships Races. No seu reportório estão: 1982,
Cutty Sark Tall Ships Races; Lisbon Sail 1992, Cutty Sark Tall Ships Races; Colombo
1994, Cutty Sark Tall Ships Races; Prince Henry Memorial 1998, Cutty Sark Tall
Ships Races; Vasco da Gama Memorial 2006; The Tall Ships Races Lisboa 2012;
The Tall Ship Races Lisboa 2016; Rendez-Vous Sines Tall Ships Festival 2017; e The
Tall Ships Races Lisboa 2020. Atualmente estas regatas reúnem cerca de 100
grandes veleiros de todo o mundo e mais de 3000 jovens tripulantes das mais
variadas nacionalidades.

APORVELA



As Tall Ships Races são regatas de grandes veleiros que ocorrem a nível internacional,
todos os anos, organizadas em pareceria pela Sail Training International.
Estas regatas são extraordinárias pelo seu ambiente jovem e multicultural – todos os
navios participantes têm metade da sua tripulação com menos de 25 anos.

Em 2020, os grandes veleiros voltam a Lisboa, pela mão da Aporvela, entre 2-5 Julho
onde irá ter início a TALL SHIPS RACES 2020.
Durante o ano de 2020 a frota de Grandes Veleiros irá navegar cerca de 1500 milhas
náuticas entre Lisboa – Cádis – Corunha – Dunquerque.

Qualquer um pode embarcar nesta aventura única, independentemente da experiência
anterior. Estas aventuras multiculturais prometem mudar a vida de qualquer um, não só
ao nível de experiência náutica, mas também ao nível do crescimento pessoal,
promovendo momentos de autodescoberta, superação, trabalho em equipa e amizade
internacional.

THE TALL SHIPS RACES 2020 



Lisboa

Cádis

Corunha

Dunquerque

02 – 05 Julho

09 – 12 Julho

24 – 27 Julho

06 – 09 Agosto

datas nos portos



ETAPA: Delivery

Origem – Lisboa

A regata começa em Lisboa e por isso,
todos os barcos que vão estar
presentes terão incríveis viagens até
este porto, desde a sua origem no
Norte da Europa.

Estas navegações podem durar mais ou
menos tempo, dependendo do navio,
mas garantem um festival à chegada,
com o melhor que Lisboa tem para
oferecer, repleto de atividades e festa!



ETAPA – Race 1

Lisboa – Cádis

Ainda em Lisboa, os veleiros
participam em vários eventos e
atividades, preparando o início da
Regata.

De Lisboa a frota parte a 5 de Julho
até Cádis, Espanha, percorrendo 250
milhas náuticas, aproveitando os ventos
favoráveis de popa, pela companhia
dos golfinhos da costa portuguesa.

Chegando a Cádis espera-se um
festival náutico com concertos,
atividades para os participantes, festas
e muita cultura histórica.



ETAPA – Race 2 and Cruise in Company

Cádis – Corunha 

A segunda parte da regata tem início
em Cádis a 12 de Julho, de onde a
frota irá numa interessante regata
durante 120 milhas até à linha em
frente a Sagres.

Após o fim da regata os navios vão
durante 400 milhas em Cruise in
Company até à Corunha durante o
qual as tripulações aproveitarão para
relaxar e se conhecerem entre elas.
Pelo caminho alguns deles irão parar,
essencialmente nos festivais de Setúbal
e Sines.



ETAPA – Race 3

Corunha – Dunquerque

Para terminar a Regata, a frota dos
Grandes Veleiros irá navegar até
Dunquerque, França, na etapa que
provavelmente será mais desafiante em
termos de condições e também a mais
longa, percorrendo cerca 660 milhas
náuticas pela Biscaia.



EMBARQUES

Disponibilizamos vários embarques em
veleiros escolhidos pelas suas
condições e experiência. Os grupos
podem ser nacionais ou multinacionais
e serão acompanhados por monitores
experientes.

Todos os veleiros são diferentes assim
como a experiência em cada um.
Esperamos poder ajudar nesta escolha
do que pode vir a ser uma das
aventuras mais importantes e
marcantes na vossa vida!



A bordo há trabalho 24/7 e o grupo
será distribuído em turnos de 4 ou 3
horas (chamados quartos) onde terão
um chefe de quarto para os orientar e
ensinar tudo o que é necessário.
Algumas das tarefas são coletivas,
pelo que o grupo todo participa.

A vida a bordo é divertida e muito
enriquecedora, mas por vezes também
difícil, altura em que é possível
superar limitações e crescer em grupo.
As condições variam de navio para
navio, mas o espaço é geralmente
limitado e dividido em comunidade,
aproximando todos os participantes e
permitindo uma maior partilha.



OS VELEIROS

CLASSE A
Santa Maria Manuela 
Statsraad Lehmkuhl

CLASSE B 
Caravela Vera Cruz
Jolie Brise
Maybe

CLASSE C e D
Ocean Scout
Patricia



Santa Maria Manuela

País: Portugal
Tripulação: 24
Trainees: 44
Idioma: Português /Espanhol / Inglês

Etapa Percurso Data Preço

Race 1 Lisboa - Cadis 3/07 – 11/07 € 640

Race 2 + CiC Cadis Setubal 11/07– 16/07 € 540

Race 2 + CiC Setubal - Corunha 19/07– 26/07 € 620

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

Antigo bacalhoeiro de 1937, o Santa Maria Manuela foi
recuperado e modernizado em 2007 e hoje conta com
cabines de 2 ou 4 pessoas com uma casa de banho. A
perfeita aliança entre conforto, tradição e educação, o
navio tem um novo programa educacional voltado para
a sustentabilidade dos oceanos.



Statsraad Lehmkuhl

País: Noruega
Tripulação Profissional: 30
Trainees: 150
Idioma: Inglês * Os preços podem variar para maiores de 25 anos

Etapa Percurso Data Preço*

Race 1 Lisboa - Cadis 4/07– 11/07 € 630

Race 2 + CiC Cadis Setubal 11/07 – 18/07 € 800

Race 2 + CiC Setubal - Corunha 18/07– 26/07 € 860

O navio norueguês de 1914 altamente conhecido pela
tradição dos Sea Shanties que ainda mantêm. Os
trainees podem ter a experiência de subir ao mastro e
de dormir em camas de rede, com maior conforto ao
acompanhar os movimentos do barco. Em 2020, o
Statsraad Lehmkuhl ambiciona ser o navio mais
ecológico da frota.



Caravela Vera Cruz

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

Etapa Percurso Data Preço*

Race 1 Lisboa - Cadis 4/07– 11/07 € 660

Race 2 + CiC Cadis - Sines 11/07 – 18/07 € 660

Race 2 + CiC Sines - Corunha 18/07– 26/07 € 740

Regresso Corunha - Lisboa 26/07 – 31/07 €510

País: Portugal
Tripulação Profissional: 8
Trainees: 13
Idioma: Português / Inglês

Réplica das caravelas quinhentistas, construída em 2000,
a Vera Cruz conta com um ambiente familiar e acolhedor
onde as histórias de mar não têm fim. A tripulação move-
se pela sua paixão e qualquer um passa a fazer parte
desde o primeiro dia. A bordo existe uma combinação
de navegação clássica e moderna. As duas mascotes,
Sebas e Lua, prometem fazer companhia.



Blue Clipper

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

País: Reino Unido
Tripulação Profissional: 8
Trainees: 22
Idioma: Inglês

Etapa Percurso Data Preço*

Race 2 + CiC Cadis Setubal 11/07 – 18/07 €820

Race 2 + CiC Setubal - Corunha 18/07– 26/07 € 930

Este veleiro de 1991 construído na Suécia já teve
diferentes propósitos, desde participar em filmes, a
viagens históricas e atualmente, treino de mar. Um
programa recente e cheio de energia, com grande
conforto interior. Os alojamentos são em cabines de
duas pessoas, participando em diversos turnos durante
as 24h.



Jolie Brise

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

Etapa Percurso Data Preço*

Race 1 Lisboa - Cadis 4/07– 11/07 € 690

País: Reino Unido
Tripulação Profissional: 10
Trainees: 8
Idioma: Inglês

O Jolie Brise era o veleiro do Engº Guimarães Lobato
quando este fundou a Aporvela há 40 anos. Esta viagem
será um tributo durante o qual os trainees podem
aprender vários conceitos de vela e experienciar o
espírito de regata num veleiro clássico.



Maybe

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

País: Reino Unido
Tripulação Profissional: 10
Trainees: 8
Idioma: Inglês

Etapa Percurso Data Preço*

Race 2 + CiC Cadis Setubal 11/07 – 18/07 €800

Race 2 + CiC Setubal - Corunha 18/07– 26/07 € 900

Este veleiro de 1929 tem uma tripulação muito
experiente pronta a ajudar qualquer um a aprender a
navegar. Para além da vela, existe um foco muito grande
no desenvolvimento pessoal, autoconfiança e
autoconhecimento, desenvolvendo diversas competências
essenciais ao futuro.



Ocean Scout

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

Etapa Percurso Data Preço*

Race 1 Lisboa - Cadis 4/07– 11/07 € 850

Race 2 + CiC Cadis - Corunha 11/07 – 26/07 € 1530

País: Reino Unido
Tripulação Profissional: 3
Trainees: 9
Idioma: Inglês

O Ocean Scout pertence ao movimento de Escuteiros do
Reino Unido e permite um contato mais próximo com o
mar. Sendo um veleiro mais rápido e pequeno, foca-se
no desenvolvimento de competências náuticas e de
jovens marinheiros, sem nunca esquecer a vivência em
comunidade a bordo.



Patricia

* Os preços podem variar para maiores de 25 anos

País: Bélgica
Tripulação Profissional: 2
Trainees: 10
Idioma: Inglês

Etapa Percurso Data Preço*

Delivery Corunha - Lisboa 27/06 – 4/07 € 780

Race 1 Lisboa - Cadis 4/07– 11/07 € 780

Race 2 + CiC Cadis - Corunha 11/07– 26/07 € 1500

Race 3 Corunha - Dunquerque 26/07– 08/08 €1320

O veleiro Patricia é provavelmente um dos mais recentes
da frota, mas com uma tripulação muito experiente, no
seu anterior veleiro, Tomidi. A bordo o ambiente é mais
competitivo e a regata à vela será sem dúvida uma das
coisas mais valorizadas.
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Outros estão para vir!
A cada dia estamos a tentar juntar mais grandes veleiros 

à frota e com isso mais viagens para os jovens 
portugueses estarão disponíveis. Fiquem atentos e 

informem-se sobre possíveis alterações!

http://aporvela.pt
http://tallshipslisboa.com


Mais Informação 
O que é preciso?
Os embarques direcionam-se essencialmente a jovens entre os 15-25 anos.
Não é necessária qualquer experiência prévia, apenas boa disposição e vontade!

O que está incluído?
O valor do embarque pela Aporvela inclui:
- Estadia a bordo bem como 3 refeições por dia
- O seguro de embarque (obrigatório)
- Custos Administrativos
- Reunião de Preparação e Acompanhamento por Monitores
- Fee de participação na regata e a participação nos eventos e atividades disponíveis em

terra
- Um ano de quotas de sócio APORVELA
NÃO está incluído o valor de transporte de e para os portos

Quem são os Monitores Aporvela?
Os nossos monitores são jovens com experiência de mar e das regatas Tall Ships Races.
Estarão em alguns navios e disponíveis em todos os portos para garantirem o
acompanhamento que possa ser necessário, potenciando a melhor experiencia possível.



TESTEMUNHOS

“Não ver terra no horizonte, dá-nos uma ideia de pequenez, de
insignificância, e, ao mesmo tempo, de uma grandeza imensa.
Aqui vale a expressão “Estamos todos no mesmo barco”,
literalmente. É neste pequeno chão que conhecemos pessoas
fantásticas, que estão ali por amor ao mar, pela emoção da
experiência, pela arte de navegar. Trabalhar em equipa, pois
não há outra forma, temos todos que ajudar, e daí partir para a
confiança, algo essencial quando se está a bordo. Içar velas;
lavar; cozinhar; estar ao leme; fazer vigia, é duro, não só
fisicamente como psicologicamente, contudo, subir ao ponto
mais alto do mastro e sentir a brisa fria no rosto; contemplar o
pôr-do-sol com um café quente na mão; encontrar outro barco
ao longe e saber que não estamos sozinhos no mundo; ver o
esplendor que é o nosso veleiro de velas abertas e cheias; fazer
parte de algo maior que nós mesmos, isso, isso é impagável,
inesquecível, eterno.”
Francisca Calado (16), Bark Europa e Caravela Vera Cruz, 2012



TESTEMUNHOS

“Foi uma aventura espetacular! Não só ganhei novos amigos
como aprendi a ignorar os meus medos! Rimos, divertimo-nos e
vivemos momentos únicos todos juntos. Um dos que mais gostei
foi ter perdido o medo de subir até ao topo dos 3 mastros! Foi
uma experiência que vale a pena repetir! A hospitalidade de
toda a tripulação foi fantástica e ajudavam sempre que
necessário, contrariando as diferenças linguísticas que existiam a
bordo! Aprendi a ser um pouco mais independente e a cooperar
para alcançar um objetivo comum! Espero voltar, um dia, a
repetir esta viagem que tanta felicidade e amizades me trouxe.”
Duarte Soromenho (17), Alexander von Humboldt II, 2012

“Fiz duas viagens consecutivas com o Creoula. Foram sem 
qualquer hesitação os melhores dias da minha vida. Não só 
pelos amigos que fiz para a vida, como pelos lugares fantásticos 
que vi. Mas para mim o melhor mesmo é a vida a bordo, não há 
nada melhor na vida que andar no mar. Se pudesse levava toda 
a gente a dar uma volta no Creoula ou noutro veleiro. Muda-nos 
para sempre!.”
Beatriz Conceição (15), Creoula, 2014



TESTEMUNHOS

“É uma autêntica aventura partirmos para o mar num
grande veleiro, rodeados de desconhecidos que não falam
a nossa língua, mas com a mesma missão. Mais que
estranhos num navio, somos uma equipa em que todos têm
de contribuir. São-nos atribuídos turnos e funções. Ora vou
cozinhar o almoço num dia, como fico encarregue do leme
às 4 da manhã. Quando não estamos de turno aproveito
para confraternizar. E tudo isto rodeado duma imensidão
azul ofuscante.
Os dias passam a correr. Quando damos por nós estamos a
chegar ao cais, com um misto de alívio de missão cumprida
e aperto por viagem já ter acabado. Mas a aventura não
acabou. Os navios abrem a visitas, há espetáculos e
concertos, as tripulações fazem jogos, conhecem a cidade,
desfilam… É nesse clima que trocamos histórias com os
“adversários”, risos e experiências. No final percebemos o
quanto a experiência nos enriqueceu. As adversidades
fizeram-nos crescer. Os desconhecidos de há uns dias são
agora amigos para a vida. E no meio das despedidas
sentidas e dos adeus, tudo o que já só queremos é voltar.
Afonso Mendes (17), Gulden Leeuw, Creoula e Vera Cruz
2016



TESTEMUNHOS

“Viajar num Tall Ship vai muito além de aprender a viver e
trabalhar num veleiro: É trabalhar em equipa, fazer amigos para
a vida de todos os cantos do mundo, viajar da melhor forma
possível e sentir a tão boa sensação de estar no meio do
oceano. Para mim, o verdadeiro sentimento de" terra à vista" é
saber que vou embarcar outra vez!”
Sara Farias (17), Gulden Leeuw, 2016

“Participei na TSR 2016 a bordo da Morgenster, a tripulação
era impecável, amigável e profissional. Foi uma experiência de
vela incrível que desde então anseio repetir! A vivência a bordo
foi muito valorizada pela partilha das diferentes culturas a
bordo. Manter um espírito crítico bem como uma mente aberta
relativamente a alguns preconceitos é sem dúvida um bilhete de
boas vindas para o que podem vir a descobrir sobre os outros e
de vocês mesmos numa viagem desta natureza!
Rafael Onofre (19), Morgenster, 2016

“A experiência que tive a bordo do Gulden Leeuw, na Tall Ships
Races Aalborg 2019 foi, até à data, a mais rica oportunidade
de ver mais do nosso mundo e conhecer pessoas de toda a sua
parte. Culturas e vivencias diferentes que se unem em momentos
como o içar das velas, traçando novas rotas. Conheci novos
horizontes e presenciei.“
João Góis (18), Gulden Leeuw, 2019



INSCRIÇÃO

Estás pronto para embarcar na aventura da tua vida?
Inscreve-te preenchendo esta ficha de inscrição no nosso site e 

enviando para o e-mail: geral@tallshipslisboa.com

Tens dúvidas ou queres saber mais?
Contacta-nos!

geral@aporvela.pt
geral@tallshipslisboa.com

+351 21 887 68 54

https://www.aporvela.pt/wp-content/uploads/Inscricao-TSR-2020.pdf
http://tallshipslisboa.com
http://aporvela.pt
http://tallshipslisboa.com


Este ano não consegues embarcar?
A Caravela Vera Cruz, operada pela Aporvela, faz navegações de 
treino de mar (com diferentes durações) várias vezes por ano, todos 

os anos.
A bordo rapidamente te integrarás e ficarás a fazer parte da 

tripulação. 

Fica a par de tudo o que estamos a fazer nas nossas redes sociais 
ou em: 

www.aporvela.pt

Caravela no 
futuro
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