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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Novo Site

É já no dia 6 de Abril às 18 horas.
Os sócios efectivos apreciarão a
actividade e as contas de 2009.

A Aporvela renovou o site.
Espreite-o em www.aporvela.pt e dê-nos
a sua sugestão.

Concurso Jovem Marinheiro
A comissão da regata The Tall Ships
Races Lisbon 2012 e a Aporvela
acabaram de lançar o concurso Jovem
Marinheiro para dar a oportunidade a 3
jovens portugueses de embarcarem já
este ano numa aventura inesquecível!
Queremos que os jovens, entre os 15 e
os 25 anos, façam um vídeo de um
minuto e nos expliquem porque razão
serão os melhores marinheiros a bordo
dos grandes veleiros.
O prémio para os três vencedores é
uma viagem num tall ships durante uma
das regatas já neste Verão.

Embarca já
já na Aventura Duma Vida!

Novos cursos na Aporvela
Agora que as novas instalações da Aporvela
na Travessa do Conde da Ponte em
Alcântara (Lisboa) estão acreditadas pelo
IPTM, voltamos a lançar cursos para a
obtenção das cartas da náutica de recreio.
Queremos abrir um curso de Marinheiro e
outro de Patrão Local já no dia 13 de Abril.
As aulas decorrem às terças e quintas-feiras.
Marinheiro: das 19:00 às 21:00
Patrão Local: das 21:00 às 23:00
As aulas práticas são durante o fim de
semana.
Estamos ainda a preparar a abertura de um
curso de Patrão de Costa em Maio.

INFORME FAMILIARES E AMIGOS!

A Caravela com o Francisco Lobato
No dia 17 de Abril, sábado, o nosso associado
Francisco Lobato irá partir de volta a França
para continuar a sua longa época do
Campeonato de Vela Oceânica, em solitário.
O tiro de largada será dado às 12h pelo
Secretário de Estado do Desporto, Laurentino
Dias, a bordo da Caravela Vera Cruz, em frente
ao Padrão dos Descobrimentos.
O objectivo desta largada é reunir o número
máximo de barcos na zona do Padrão, para
apoiar o Francisco e acompanhá-lo na saída do
rio Tejo.
Depois da vitó
vitória na mí
mítica Transat 6,5, vamos
apoiar o Francisco no projecto Figaro 2010!
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