
Caravela no Dia Mundial do Mar 

 

No passado 25 de Setembro a APORVELA teve o grato prazer de se associar 

à Administração do Porto de Lisboa e oferecer um passeio único a um con-

junto de crianças da Sociedade Promotora de Educação Popular. 

As crianças embarcaram na Caravela Vera Cruz e tiveram a oportunidade de 

receber a tradicional visita escolar mas, desta feita, a navegar pelo Tejo, o 

que para muitas delas era uma novidade absoluta.. 

Esta acção inseriu-se nas comemorações oficiais do Dia Mundial do Mar. 

Caravela na Real Regatta das Canoas do Tejo 

 

As embarcações tradicionais do Tejo juntaram-se no passado dia 4 de Outu-

bro em Pedrouços e navegaram à vela até ao Montijo. Eram 45 canoas e 

catraios, em regata e passeio, a que se juntaram mais uns quantos veleiros 

modernos e a Vera Cruz, réplica das caravelas quinhentistas portuguesas. 

A Vera Cruz foi convidada de honra e nela embarcaram muitos convidados 

dos organizadores da regata. 

Em Pedrouços usámos a colubrina para os tiros da largada da regata. 

Caravela na inauguração da Fundação Champalimaud 

 

A Caravela Vera Cruz da Aporvela foi convidada da Fundação Champali-

maud por ocasião da inauguração do seu "Centro para o Desconhecido" de 

investigação médica no passado dia 5 de Outubro. 

Foi um momento solene, que muito dignificou a nossa Associação e a nossa 

embarcação que pairou no Tejo, junto à Torre de Belém, como os antigos 

navios dos Descobrimentos numa associação entre passado e futuro, Mar e 

“Desconhecido”. 
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http://aporvela.blogspot.com/2010/09/caravela-vera-cruz-com-criancas-no-tejo.html
http://aporvela.blogspot.com/2010/10/real-regatta-de-canoas-fotografias.html


Aporvela no 7º congresso da European Maritime Heritage 

 

A APORVELA fez-se representar no 7º Congresso da European Maritime Heri-

tage que decorreu no Seixal nos passados dias 23 e 24 de Setembro. 

No painel dedicado ao trabalho junto dos jovens, a Maria Lopes da Aporvela 

foi convidada a prestar um testemunho sobre a sua experiência pessoal a 

bordo do grande veleiro Wylde Swan nas últimas Tall Ships Races e mostrar 

os programas que a nossa associação actualmente disponibiliza para os mais 

jovens. 

Mais um prémio para os Jovens da Aporvela 

 

A Maria Lopes que navegou este Verão nas Tall Ships Races entre Roterdão, 

Antuérpia e Aalborg acaba de vencer a competição fotográfica desta regata 

na categoria de "Trainees em Divertimento". 

A fotografia premiada retrata o momento exacto em que todos os jovens 

receberão a feliz notícia de terem conquistado o prémio de melhor parada 

em Aalborg e correram até ao palco para receber o troféu. 

Uma vez mais os nossos jovens estão de parabéns!  

Visitas escolares 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 represen-

tação teatral alusiva a este período. 

Apelamos aos nossos sócios que divulguem esta actividade junto de escolas, 

familiares e amigos. Podem utilizar o nosso panfleto. 

Formação regressa à Aporvela 

 

Começou no passado dia 6 de Outubro um novo curso de patrão de local 

nas instalações da Aporvela. 

Contamos muito em breve poder abrir um outro curso de patrão local e um 

de patrão de costa. 

Os últimos cursos ministrados tiveram taxas de sucesso de 100%! 

Não perca a oportunidade e inscreva-se. Mais informação no nossos site. 

Se não desejar receber mais esta newsletter, por favor envie um email para 

caravela@aporvela.pt 

APORVELA 

Tr. Do Conde da Ponte nº8 

1300-141 LISBOA 

218876854 

geral@aporvela.pt 

www.aporvela.pt 

http://aporvela.blogspot.com/2010/09/aporvela-no-7-congresso-da-european.html
http://www.european-maritime-heritage.org/
http://www.european-maritime-heritage.org/
http://aporvela.blogspot.com/2010/10/mais-um-trofeu-para-os-jovens-da.html
http://www.aporvela.pt/wp/?page_id=135
http://www.aporvela.pt/wp/wp-content/uploads/2010/03/Visitas-escolares-%C3%A0-caravela-Vera-Cruz1.pdf
http://www.aporvela.pt/wp/?p=906
mailto:caravela@aporvela.pt
mailto:geral@aporvela.pt
http://www.aporvela.pt/

