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.

Newsletter – Maio 2010
Estão abertas as inscrições para tripulantes da Caravela Vera Cruz no dia 11 de Maio,
durante a tarde, por ocasião da Missa do Papa no Terreiro do Paço.
Por favor envie um email para caravela@aporvela.pt ou inscreva-se através do site em
www.aporvela.pt

A Caravela na largada do
Francisco Lobato
No passado dia 17 de Abril a Caravela
Vera Cruz iniciou as suas actividades
marítimas numa grande cerimónia no
Tejo que marcou a largada do novo
projecto do nosso sócio e velejador
solitário Francisco Lobato.
A bordo da Caravela esteve o Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto,
a Vereadora da Cultura e do Turismo da
Câmara Municipal de Lisboa e o
presidente do IPTM, entre outros
convidados.
No Tejo, perto de uma centena de
veleiros saudaram o Francisco ao tiro de
largada dado a bordo da Vera Cruz.
Veja o vídeo no site da Aporvela!

A Caravela em Viana do Castelo
A Caravela Vera Cruz vai estar em Viana
do Castelo de 16 a 28 de Maio.
A Câmara Municipal preparou um
programa recheado de surpresas e
eventos culturais mas o prato forte
serão, naturalmente, as visitas escolares
que milhares de crianças e jovens irão
fazer a bordo.
As viagens serão feitas entre 14 e 16 e
28 e 30 de Maio.
Estão abertas as inscrições para
tripulantes!

Jovens e o Mar
O Programa Jovens e o Mar 2010 já tem
alguns inscritos mas queremos muitos
mais!
Queremos ver a bandeira portuguesa em
Antuérpia, Aalborg, Kristiansand,
Hartlepool e Amesterdão.
Ainda temos vagas disponíveis nos tall
ships em Julho e Agosto.
Saiba mais no site da Aporvela em
www.aporvela.pt.
O Concurso Jovem Marinheiro também
corre de vento em popa.
Os jovens entre os 15 e os 25 anos só
têm de fazer um vídeo de 1 minuto a
explicar porque razão vão ser os
melhores marinheiros a bordo.
Os três melhores ganham uma viagem
num tall ship no Verão de 2010.
Veja o filme promocional no nosso site.

Se não desejar receber mais esta newsletter, por favor envie um e-mail para
caravela@aporvela.pt
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