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Embarque no Creoula 
Foram quatro dias de pura emoção, muita camaradagem e 
formação náutica. 

No fim, ficaram 50 amigos que mantêm o contacto e querem voltar 
ao mar, como é habitual nos programas de embarque da Aporvela. 

O Creoula saiu do Alfeite no dia 2 de Setembro e regressou no dia 
6, depois de passagens pelas Berlengas e Sesimbra. 

Vejam as fotos no site da Aporvela e o vídeo que o Correio da 

Manhã filmou a bordo. 
Para o ano há mais! 

Caravela no Festival dos Oceanos 
A Caravela Vera Cruz esteve na Marina do Parque das Nações de 
28 de Julho a 13 de Agosto e foi visitada por mais de quinze mil 

pessoas durante o Festival dos Oceanos. 
A história ao vivo e a representação de cenas da história de 

Portugal fizeram, uma vez mais, as delícias dos mais pequenos.  

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

caravela@aporvela.pt 
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Jovens e o Mar de regresso 
Wylde Swan, Europa e Tecla: 3 viagens repletas de emoção e 
aventura. 

6 jovens no Wylde Swan de Lerwick a Halmstad com passagem por 
Stavanger e 4 troféus durante a Tall Ships Races 2011! 

7 jovens no Europa de Halmstad a Harlingen com passagem Por 
Hamburgo e Terschelling e a oportunidade de comemorar a bordo 

os 100 anos de um dos mais belos grandes veleiros do mundo. 

Em Setembro, embarque no Tecla entre Turku e Gdynia 
Fotos no site da Aporvela. 

Jovens e o Mar 
Os Jovens e o Mar estão a mudar! 
Uma nova imagem, uma página no Facebook e, em breve, um 

novo site. 
Em 2012, com a passagem da frota dos grandes veleiros por Lis-

boa, queremos embarcar 150 jovens portugueses. 
Até lá vamos lançar um roadshow pelas escolas e universidades 

para apresentarmos o programa de embarques nos tall ships e na 

caravela.  

Caravela em Peniche 
A Caravela Vera Cruz esteve em Peniche de x a x de Julho. 
A bordo recebemos a apresentação pública do campeonato mundial 

de surf Rip Curl Pro 2011 e o Secretário de Estado do Mar. 
Fizemos duas navegações com convidados da câmara e recebemos 

uma homenagem pública da autarquia durante uma sessão 
camarária realizada a bordo da Vera Cruz. 

Caravela na Taça América 
A Caravela Vera Cruz saiu na madrugada de 14 de Agosto da 
Marina do Parque das Nações rumo a Cascais para estar presente 

na última regata da Taça América. 
Foi um excelente passeio e mais uma forma de mostrar este 

símbolo do património náutico português e das actividades de 
treino de mar da Aporvela. 

Caravela na Regatta das Canoas do Tejo 
Uma vez mais e pelo terceiro ano consecutivo a Caravela Vera Cruz 
teve a honra de dar os tiros de largada da Real Regatta de Canoas 

do Tejo que teve lugar no passado dia 2 de Outubro. 
Apresentaram-se mais de 40 embarcações tradicionais para uma 

grande festa fluvial que animou as tripulações de Pedrouços até ao 
Montijo e pôde ser apreciada nas margens do rio. 

Jovens e o Mar na Caravela 
No passado dia 21 de Outubro convidámos os nossos “Jovens e o 
Mar” para um jantar/festa a bordo da Caravela Vera Cruz. 

Cerca de 40 responderam à chamada e ficaram a conhecer melhor 
os nossos programas de embarque, as actividades previstas para 

2012 e ainda se divertiram jantando no convés, ajudando na 
cozinha e lavando a loiça! 

As fotos estão aqui. 
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