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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Decorreu no passado dia 26 de Maio a
apresentação da Regata Tall Ships Lisboa
2012 que, uma vez mais, será organizada
pela Aporvela.
Esta apresentação decorreu a bordo do
Navio Escola Sagres e contou com a
presença de quase cem convidados e
imprensa e este sucesso já perspectiva uma
regata ainda maior e mais participada.
Usaram a palavra o Vice-Chefe do Estado
Maior da Armada, vice-almirante Telles
Palhinha, os Srs. Secretários de Estado da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e do
Turismo, respectivamente Dr. João Mira
Gomes e Dr. Bernardo Trindade, o Sr.
Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Dr.
Manuel Brito e o presidente da Comissão
Directiva da Aporvela, Arqt. António Lobato.
Consulte também o site da Tall Ships’ Lisboa
2012

A Caravela “Vera Cruz” esteve na Gafanha
da Nazaré, de 7 a 30 de Maio, a convite da
Comunidade Intermunicipal da Ria de
Aveiro.
Esta deslocação foi aproveitada para a
realização de visitas escolares e eventos
municipais.
Deixamos aqui uma fotografia da tripulação
que navegou até à Ria e outra da entrega
da cresta da caravela ao presidente da
Comunidade:

As inscrições para o programa “Jovens e o
Mar” continuam a decorrer a um excelente
ritmo.
Infelizmente, alguns dos barcos indicados já
não têm vagas para as regatas mas a
Aporvela tentará, sempre que possível,
encontrar uma solução compatível com o
interesse dos jovens.
Aproveita as últimas vagas – Inscreve-te
Já!

No mês de Junho destacamos:
A Caravela “Vera Cruz” vai estar em
Peniche de 1 a 13 do corrente mês e será
um elemento central no “X Festival
Sabores do Mar” que a autarquia
promove.
A caravela estará presente com as já
habituais visitas escolares e será utilizada
para a realização da Tertúlia do Mar, do
Festival do Cação e uma visita à Berlenga
com a presença do Secretário de Estado
do Ambiente.
Solicitamos que os sócios que pretendam
tripular a caravela na viagem de volta a
Lisboa se inscrevam através do site.
Mais informação no blog da Aporvela e no
site da Câmara Municipal de Peniche.
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