Caravela Vera Cruz e Nao Santa Maria em Setúbal.
De 23 a 27 de fevereiro visite gratuitamente duas das embarcações mais emblemáticas
da história.
A APORVELA – Associação Portuguesa de Treino de Vela – e a Fundação Nao Victoria
embarcam numa viagem que levará dois dos navios mais emblemáticos dos
Descobrimentos a Setúbal, de 23 a 27 de fevereiro.
Nestes dias, a caravela Vera Cruz e a Nao Santa Maria estarão abertas a visitas gratuitas
no porto de Setúbal para escolas, associações e público em geral das 10h00 às 18h00.
O projeto EXPLORATERRA, “Preservação, valorização e promoção do património
cultural vinculado à I Circunavegação e às Expedições Marítimas Geográficas”, cofinanciado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal (INTERREG
V A – POCTEP), tem por objetivo valorizar e promover o património cultural vinculado a
estas expedições na Andaluzia, Algarve, Alentejo e Galiza, através da criação de
equipamentos turísticos inovadores e da estruturação do património marítimo num
produto turístico cultural único: “Terra de Exploradores”.
Este projecto tem como parceiros a Fundação Nao Victoria, a Junta de Andaluzia, o
Turismo do Algarve e a Xunta de Galicia, e conta com o apoio da APSS - Administração
dos Portos de Setúbal e Sesimbra nesta primeira etapa de uma navegação que irá
percorrer os territórios costeiros de Portugal e Espanha.
É uma oportunidade única para visitar duas das embarcações mais importantes nas
navegações dos séculos XV e XVI e conhecer melhor as técnicas de navegação dos
portugueses, as rotas comerciais e de exploração ou a vida a bordo destes navios.
Visitas em grupo são recomendadas.
Visitas de escolas estão sujeitas a marcação através do geral@aporvela.pt.

Sobre a Caravela Vera Cruz
É uma réplica fiel de um dos navios mais famosos da história: a embarcação inventada e
usada pelos Portugueses durante a Era dos Descobrimentos nos séculos XV e XVI. A
Caravela era uma embarcação rápida, de fácil manobra, apta para a bolina, de
proporções modestas e que, em caso de necessidade, podia ser movida a remos.
A Caravela Vera Cruz foi construída no ano 2000 no âmbito da comemoração dos 500
anos do Descobrimento do Brasil. Destina-se a possibilitar o treino de vela e experiências
de Mar, sobretudo a jovens, a participar em provas e outros eventos náuticos, à realização
de visitas escolares e à investigação do comportamento e manobra das antigas
Caravelas.

Sobre a Aporvela
A Associação Portuguesa de Treino de Vela – APORVELA – foi fundada em 1980 e em
por objectivo promover a ligação das pessoas ao Mar, mantendo viva a tradição do
património marítimo.
É responsável pela organização de inúmeros eventos náuticos de dimensão mundial,
incluindo as The Tal Ships Races em Portugal.
Mantém uma especial ligação à juventude, formando marinheiros em programas de treino
de mar e vela a bordo da Caravela Vera Cruz e de grandes veleiros de todo o mundo.
www.aporvela.pt

Sobre a Nao Santa Maria
A Nao Santa María é um dos marcos mais representativos de Huelva e da sua vocação
colombiana. Sugere e evoca os navios, os marinheiros da região, a tradição marítima e a
sua história mais universal. Em todo o mundo é reconhecido como um símbolo desta
história de encontros e consciência mútua que a Província de Huelva celebra agora no
seu 525º aniversário.
Assim, o Projeto Nao Santa María concretiza o objetivo do 525º Aniversário de refazer sua
história para promover o património de Colombo, o turismo e a cultura regional através da
construção e promoção cultural da embarcação que foi o veículo deste encontro entre
dois mundos 525 anos atrás, e será novamente no presente.

Sobre a Fundação Nao Victoria
A Fundação Nao Victoria é uma instituição especializada na promoção e valorização de
grandes eventos culturais através de seus navios históricos. A Nao Victoria e o Galeão
Andaluzia, para citar dois dos seus navios mais conhecidos, já navegaram para portos de
todo o mundo desenvolvendo projetos de grande envergadura, participando em
exposições internacionais e universais, e outros eventos com grande sucesso de público
e cobertura mediática.
www.fundacionnaovictoria.org

