
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. 
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Visitas escolares Visitas escolares Visitas escolares Visitas escolares àààà CaravelaCaravelaCaravelaCaravela
Não deixe de divulgar esta actividade Não deixe de divulgar esta actividade Não deixe de divulgar esta actividade Não deixe de divulgar esta actividade 
junto de familiares e amigos!junto de familiares e amigos!junto de familiares e amigos!junto de familiares e amigos!

Marcação de visitas através do ISCEL: 
214952329 ou iscel@sapo.pt

Aporvela na IMOAporvela na IMOAporvela na IMOAporvela na IMO
A Aporvela fez-se representar num 
importante encontro entre as 
associações de treino de vela, a Sail 
Training International e a International 
Maritime Organization.
A reunião decorreu em Londres no 
passado dia 24 de Fevereiro.

No encontro foram debatidas as 
potenciais formas de o treino de vela 
auxiliar na formação de marítimos e na 
captação de jovens para as profissões 
ligadas ao Mar.
A IMO tem notado um decréscimo de 
jovens interessados e criou a campanha 
““““GoGoGoGo to Sea!to Sea!to Sea!to Sea!”””” para aumentar a base de 
recrutamento.

Jovens e o MarJovens e o MarJovens e o MarJovens e o Mar
Temos um fantTemos um fantTemos um fantTemos um fantáááástico programa para stico programa para stico programa para stico programa para 
2010.2010.2010.2010.

Veja já toda a informação no site, no 
blog e no Facebook.
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Se não desejar receber mais esta newsletter, por favor envie um e-mail para 
caravela@aporvela.pt

10 anos da regata Brasil 50010 anos da regata Brasil 50010 anos da regata Brasil 50010 anos da regata Brasil 500
É já no próximo dia 8 Março que se 
comemoram 10 anos da largada da regata 
BrasilBrasilBrasilBrasil 500500500500 – Comemorações no Mar.
Esta regata foi co-organizada pela 
Aporvela e contou com a presença da 
caravela Boa Esperança.
Aproveitamos para saudar todos os outros 
organizadores e os participantes da 
regata, em especial a tripulação da Boa 
Esperança que nesta viagem visitou o 
Funchal, o Mindelo, Salvador, Cabrália, 
Rio  de Janeiro, Recife, Fortaleza, 
Barbados, Guadalupe, Bermuda e Horta 
entre 8 de Março e 9 de Agosto de 2000.

Estamos a organizar um almoço de 
confraternização das tripulações da 
caravela na Vera Cruz já no próximo dia 6 
de Março.
EnvieEnvieEnvieEnvie----nos fotografias  e memnos fotografias  e memnos fotografias  e memnos fotografias  e memóóóórias da rias da rias da rias da 
viagem!viagem!viagem!viagem!

SaSaSaSaíííídas da Caravela Vera Cruz das da Caravela Vera Cruz das da Caravela Vera Cruz das da Caravela Vera Cruz 
Vamos participar na concentração naval por ocasião 
da vinda do papa a Portugal a 11 de Maio. 
A caravela vai deslocar-se a Viana do CasteloViana do CasteloViana do CasteloViana do Castelo entre 
14 e 28 de Maio.
Vamos dar mais informações sobre estas e outras 
saídas em breve.

A APORVELA está a contactar outras autarquias 
para levar o projectos das visitas escolares a mais 
portos nacionais.

Não deixe de consultar o site e o blog para saber 
mais sobre as saídas da Vera Cruz e inscreverinscreverinscreverinscrever----se se se se 
como tripulante!como tripulante!como tripulante!como tripulante!


