
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. 

Caravela Vera Cruz e 
Groupama 3

A 20 de Junho, o passado e o presente 
da vela encontraram-se no Tejo!
Esta fotografia foi tirada com o Grupo 
Desportivo Parlamentar que aproveitou 
dois dias de passeio na caravela.

Caravela Vera Cruz em Peniche
A Caravela esteve em Peniche de 1 a 14 de Junho onde 
foi palco de visitas escolares, desgustações
gastronómicas e fez um passeio até às Berlengas.
Na viagem de ida, a caravela foi visitada por um grupo de 
golfinhos – não deixe de ver o filme realizado nesta 
deslocação.
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JOVENS E O MAR

Este ano, o nosso programa “Jovens e o Mar”
vai levar onze trainees portugueses às Tall
Ships’ Races que navegarão nos barcos Flying
Dutchman, Thalassa, Jacob Meindert, 
Oosterschelde e Christian Radich.

Aproveite para lhes enviar uma mensagem de 
apoio através do nosso blog e visite o site da 
Sail Training International para saber mais 
sobre estas e futuras regatas.

COMUNICAÇÃO DA APORVELA
A APORVELA tem vindo a desenvolver novas formas de comunicação com os seus 
sócios e parceiros.
As ferramentas utilizadas são o nosso site, esta newsletter, o blog e grupos no 
Facebook.
Para quem utiliza o Facebook, pode juntar-se, por exemplo, aos grupos "Caravela 
Vera Cruz" ou "Jovens e o Mar".
Se pretende receber a nossa newsletter mensal, basta enviar um email para 
caravela@aporvela.pt pedindo a inclusão na lista de distribuição. Brevemente a 
newsletter estará disponível no site.


