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Jantar Anual da Aporvela
È já no dia 21 de Janeiro e não podem deixar de marcar nas vossas
agendas.
Vamos fazer o balanço de 2010, apontar a 2011 e prometemos
muitas novidades.
O jantar é na Adega do Almirante em Frielas (o mesmo do ano passado) e o preço é de 20€ para adultos e 10€ para jovens até aos
25 anos. Inscrições abertas.
Formação Náutica na Aporvela
O calendário de actividades formativas na Aporvela foi aprovado.
Teremos três cursos de patrão local e pelo menos um curso de
patrão de costa em 2011.
No ano transacto tivemos uma taxa de aprovação de 100%!
Se ainda não tem carta de patrão local ou acha que os seus amigos e familiares devem ter, despache-se — o primeiro curso abre
já na próxima semana.
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 lançaram 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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