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.

Newsletter - Dezembro 2009
Novas instalaç
instalações!

Jantar anual da Aporvela!

A nova morada da Aporvela é:
Travessa do Conde da Ponte nº 8 r/c
1300-141 LISBOA

O tradicional jantar da Aporvela está
marcado para 8 de Janeiro.
Assinale já
já na agenda!

Visitas escolares à Caravela
As visitas escolares regressaram à caravela.
Crianças e jovens de todas a idades têm aqui uma
oportunidade única de aprender a história dos
descobrimentos portugueses e experimentar a vida
a bordo de uma caravela portuguesa.
Não deixe de divulgar esta actividade junto de
familiares e amigos!
Marcação de visitas através do ISCEL:
214952329 ou iscel@sapo.pt

Conferência anual da STI
A Sail Training International organizou a sua
habitual conferência anual em Istambul, de 19 a
21 de Novembro.
A Aporvela esteve representada, discutiu os
temas mais importantes ligados ao treino de vela
e à organização das Tall Ships Races e
fortaleceu contactos internacionais.
Estiveram presentes cerca de 400 delegados e
Portugal fez-se ainda representar pelo navioescola Sagres e pela Câmara Municipal de
Ílhavo.

Pré
Prémio para tripulante da Caravela
André Nogueira de Melo de 23 anos, membro da
Aporvela e da tripulação da caravela Vera Cruz foi
distinguido como jovem tripulante voluntário do
ano pelo seu trabalho a bordo da caravela e de
um veleiro durante a Tall Ships Race 2009 no
Báltico.
O André foi um dos 12 “Jovens e o Mar” de 2009
e navegou a bordo do Flying Dutchman.
Quando pensava que ia navegar de Gdynia a
Helsínquia e depois abandonar o barco, foi
surpreendido com um convite para permanecer no
veleiro como deckhand e navegar até Klaipeda,
Rostock e outros portos do Norte da Europa.
Este prémio representa um grande incentivo para
a Aporvela e o seu programa “Jovens e o Mar”.

Pré
Prémio para a Sagres
O Comandante Proença Mendes recebeu o
prémio internacional “Boston Teapot” que premeia
o navio que percorreu a maior distância à vela em
124 horas com uma tripulação em treino.
A Sagres navegou umas fantásticas1230 milhas
durante a regata do Atlântico 2009, entre Halifax e
Belfast.

Jovens e o Mar
Regatas em 2010
Garibaldi Tall Ships Regatta
Génova 8 Abril - Trapani 19 de Abril
Historical Seas Tall Ships Race
Volos 12 Maio - Varna 21 de Maio
Istambul 27 de Maio - Lavrion 7 de Junho
North Sea Tall Ships Race
Antuérpia 10 Julho - Aalborg 24 de Julho
Kristiansand 29 de Julho - Hartlepool 10 de Agosto
North Sea Tall Ships Regatta
Hartlepool 10 de Agosto – Ijmuiden 19 de Agosto

Embarca numa experiência inesquecí
inesquecível!
Em breve o programa completo (embarcações disponíveis e preços)
no nosso site.
Aporvela

Se não desejar receber mais esta newsletter, por favor envie um e-mail para
caravela@aporvela.pt
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