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Prémio para João Lúcio da Costa Lopes!
Um dos dois comandantes da Caravela Vera Cruz recebeu da Sail
Training International o prémio de melhor voluntário de treino de
vela do ano.
Trata-se de um importante prémio que muito nos orgulha, que vem
reforçar o nosso compromisso com o treino de mar e vela e que
premeia a dedicação e o voluntarismo dos nossos tripulantes.
PARABÉNS para o João Lúcio!
Conferência Anual da Sail Training International
Decorreu em Stavanger, na Noruega a conferência anual da STI
em que se debateram assuntos ligados aos tall ships e às regatas
de grandes veleiros.
A The Tall Ships Races Lisbon 2012 esteve presente com um stand
de apresentação que cativou muitos representantes de tall ships.
A Aporvela esteve representada no Conselho Internacional e no
Fórum International da Juventude. A conferência de 2011 será em
Toulon, França.
The Tall Ships Races Lisbon 2012
Faltam menos de 600 dias para os grandes veleiros chegarem a
Lisboa. Entre 19 e 22 de Julho, Lisboa e o Tejo vão receber a frota
dos grandes veleiros num grandioso evento náutico.
Agora pode consultar toda a informação através do site e pode tornar-se através do Facebook.
Concurso “Curtas sobre o Mar” vai embarcar três jovens em 2011!
Velas, Vento, Acção!!!
A Aporvela e a The Tall Ships Races Lisbon 2012 acabaram de lançar um concurso nacional, apoiado pela Sail Training International,
para seleccionar três jovens que embarcarão num grande veleiro
no Verão de 2011.
Basta juntar uma equipa e realizar uma curta-metragem subordinada ao tema Mar. O melhor filme ganha um bilhete para um tall
ship!
Não deixem de ver um espectacular vídeo de apresentação do concurso.
E avisem familiares e amigos! É uma oportunidade única de
embarcar num tall ship e ter a experiência duma vida!
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