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Visitas escolares à Caravela recomeçam!
As visitas escolares à Caravela Vera Cruz já regressaram.
Continuamos a nossa parceria com o ISCEL e esperamos mais uma
ano cheio de actividade e milhares de crianças que recebem uma
aula sobre a história dos Descobrimentos, as Caravelas e ensaiam
uma pequena representação teatral alusiva a este período.
Apelamos aos nossos sócios que divulguem esta actividade junto
de escolas, familiares e amigos. Podem utilizar o nosso panfleto.
Patrão de Costa
Continuamos a abrir cursos de formação de navegadores de
recreio.
O próximo é um curso de patrão de costa que prevemos iniciar a
16 de Novembro e finalizar a 25 de Fevereiro.
O preço é de 650€, incluindo a formação, o seguro, o exame e a
emissão da carta.
As aulas são às terças e quintas-feiras, das 21:00 às 23:00.
Protocolo com a Revista de Marinha
A Aporvela e a Revista de Marinha celebraram um protocolo que
oferece oportunidades exclusivas aos nossos associados.
* Desconto de 20% na assinatura da revista;
* Publicação de artigos de associados da Aporvela;
* Publicação de eventos organizados pela Aporvela.
A Revista de Marinha é um prestigiado órgão de informação com
72 anos de história, tendo como tema central o Mar nas suas múltiplas facetas: ciências, actividades portuárias, desporto ou pesca.
Conferência Anual da Sail Training International
A Aporvela vai estar representada na conferência anual da Sail
Training International que se realizará a 12 e 13 de Novembro em
Stavanger, Noruega.
Nesta conferência discutir-se-ão temas ligados ao treino de vela e
à organização das Tall Ships Races.
No evento estaremos também presentes com um pequeno stand
de apresentação da Tall Ships Races Lisbon 2012.
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