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Fins de semana de Treino de Mar na Caravela 
Depois do grande sucesso que foi o último fim de semana de Março 
a bordo da caravela, vamos ter mais dois este mês! 

Ainda há vagas para os dias 6, 7 e 8 de Maio e para o fim de sema-
na de 27, 28 e 29. 

Os sócios da Aporvela podem trazer um amigo para experimentar o 
que é navegar na Vera Cruz. 

O preço por fim de semana é de 20€ até aos 25 anos e 30€ para os 

restantes. 
Em Junho há mais! 

Regata Cartão Jovem 
A Aporvela associou-se à Movijovem para celebrar no Mar os 25 
anos do Cartão Jovem. 

Vamos organizar uma regata no dia 21 de Maio em Oeiras e animar 
a marina com variadas actividades para jovens. 

O preço é de 17€ e ainda estão abertas as inscrições. 
Não percas este barco! 
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Programa Jovens e o Mar 2011 
Já está disponível para consulta o programa Jovens e o Mar para 
2011. São duas regatas no Mar do Norte e no Báltico e os meses 

de Julho, Agosto e Setembro vão estar cheio de grandes veleiros, 
aventura e experiência inesquecíveis. 

Vê um vídeo que mostra como vai ser a tua viagem e ouve os rela-
tos de quem já embarcou na aventura de uma vida!  

Marca já a tua viagem! 

Embarca numa Aventura de 

“inter-sail” sem igual com a 
oportunidade de projectares o 

teu trabalho! 
Faz um artigo sobre o tema 

“Portugal e o Mar.. Que Futu-
ro?” e habilita-te a embarcar num 

Grande Veleiro pelo Norte da 
Europa. 

Descobre mais aqui! 

Semana da Responsabilidade Social 
A Aporvela abriu a Vera Cruz a várias instituições de apoio a crian-
ças e jovens em risco e/ou desfavorecidos. 

A bordo todos tiveram a oportunidade de saber mais sobre os Des-
cobrimentos, a história das caravelas e ainda aprenderam a fazer 

nós! Veja a reportagem da RTP. 
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