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 – Setembro - Outubro 2009
A Newsletter da Aporvela está
está de volta!
Depois de um período de férias, voltamos rejuvenescidos, apelando aos sócios que
contribuam com imagens, ideias e que apelem a familiares e amigos para que se
inscrevam na nossa lista de distribuição

A Caravela em Peniche
A Aporvela foi convidada pelo município de Peniche a
participar nas festas de Nossa Senhora da boa Viagem.
A caravela Vera Cruz apresentou-se engalanada para a
procissão marítima nocturna.

Documentá
Documentários na caravela
A caravela foi palco de um documentário de Michel
Dejoie para o Yacht & Sail Channel e vai estar presente
num vídeo da exposição Encompassing the Globe do
Museu Nacional de Arte Antiga que passará
brevemente na RTP2.

Filme a bordo!
A caravela foi palco das filmagens de uma longa-metragem de ficção da autoria do
realizador João Nicolau.
Estas filmagens decorrem na Doca de Alcântara e em Sesimbra e a caravela será
um dos elementos fundamentais desta história.
“A Espada e a Rosa” é o título do filme que estreará em 2010.

Jovens e o Mar 2009
A edição 2009 do programa Jovens e o Mar contou com a
presença de 12 portugueses a bordo de grandes veleiros
internacionais. Estes jovens aproveitaram esta
oportunidade de experimentar uma aventura inesquecível
e levaram bem alto o nome de Portugal a bordo dos
seguintes tall ships: Thalassa, Jacob Meindert, Flying
Dutchman, Christian Radich, Oosterschelde.
A edição de 2010 está já em preparação e a Aporvela
aceita pré-inscrições.
Veja já o programa completo no nosso site.

Visitas Escolares 2008/2009
No ano lectivo transacto a Caravela
Vera Cruz foi visitada por 11086 alunos
em Lisboa, Ílhavo e Peniche.
Este número representa um acréscimo
de 28% em relação aos visitantes do
ano lectivo de 2007/2008.
Este ano queremos receber ainda mais
alunos e levar a caravela a mais portos
do país. Contamos com o seu apoio na
divulgação junto de pais, professores e
escolas.
O programa de visitas escolares resulta
de uma parceria entre a Aporvela e o
ISCEL.

Saí
Saídas da caravela
No âmbito do protocolo estabelecido com a Administração do Porto de Lisboa, a
caravela Vera Cruz navegou com funcionários e convidados da APL nos dias 18 e
19 de Setembro.
A 4 de Outubro seremos convidados da Real Regatta de Canoas do Tejo e a 5
navegaremos com a Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa.

Blog e Facebook
Uma das maneiras mais simples de encontrar toda a informação sobre a Aporvela, a
caravela, eventos náuticos e tall ships é consultando regularmente o nosso bpg.
No Facebook criámos as páginas da caravela Vera Cruz e dos Jovens e o Mar –
inscreva-se e ajude na sua dinamização.

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

