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 – Novembro 2009
Mudanç
Mudança de instalaç
instalações!
Mais uma vez a Aporvela é obrigada a mudar de instalações.
A nossa nova morada, a partir de 4 de Novembro:
Travessa do Conde da Ponte nº 8 r/c
1300-141 LISBOA

Real Regatta de Canoas do Tejo
A Aporvela foi convidada a participar na Real
Regatta de Canoas do Tejo que ocorreu no
passado dia 4 de Outubro.
A caravela Vera Cruz deu os tiros de largada e
acompanhou as belas embarcações típicas do
Tejo até ao Montijo.
O colorido das canoas e dos catraios deu um
brilho especial ao Tejo numa manhã de grande
nevoeiro.

Caravela com Irmandade de S. Roque
No dia 5 de Outubro, a caravela foi palco de uma encenação
histórica que visou recriar a chegada das relíquias de São
Roque a Lisboa.
Houve lugar a uma conferência sobre a história da Irmandade de
São Roque e a presença das três relíquias em Lisboa.
Por fim, um manjar quinhentista a bordo ajudou a recriar a
atmosfera da Lisboa do século XVI, à qual não podia faltar uma
caravela!

Caravela no Estaleiro
A caravela Vera Cruz esteve em reparações no
estaleiro de Sesimbra para limpeza de fundo, pintura
de fundo e casco exterior e calafetagem.
Podem voltar a observá-la na Doca de Alcântara,
agora com uma imagem retocada e ver o vídeo da
subida no nosso blog e no canal da Aporvela do
Youtube..

Visitas Escolares
Após o regresso da caravela do estaleiro estão reunidas condições para o reinício
do programa de visitas escolares à embarcação.
Este ano pretendemos aumentar ainda mais o número de crianças e as regiões
abrangidas pelo projecto.
A divulgação dos sócios junto da comunidade educativa é fundamental!

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’
Ships’ Race
Antuérpia 10 - 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!

Reunião Anual da Sail Training International
A Aporvela é membro fundador da Sail Training International, a federação das
associações de treino de vela mundiais.
Como habitualmente, a Aporvela far-se-á representar na sua reunião anual que terá
lugar em Istambul de 19 a 21 de Novembro.
Nesta conferência serão abordados, entre outros, os seguintes temas:
financiamento das regatas e dos trainees; segurança a bordo;
promoção dos tall ships; recrutamento de trainees;
práticas de treino de vela.

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

