
Nº 25 – A bordo da Caravela Vera Cruz  
 

Antecedendo a realização da “The Tall Ships Races” em Julho próximo, a Aporvela organizou 

um evento para dar a conhecer à comunicação social o que é a vida a bordo de um Tall Ship, 

através de um evento de treino de vela, numa manhã, a bordo da Caravela Vera Cruz. 

Aqui os participantes, além de ajudarem em algumas tarefas a bordo, também ficaram a 

conhecer o navio, o seu interior, a acomodação (que não é habitual ser visitável, tendo em 

conta que é um espaço privado da tripulação). 

 

Tanto o Comandante José Inácio como o expert e monitor Rui Santos, enquadraram o que é a 

vida no mar, tanto em regatas deste género, como de experiências de mar, com jovens, 

mostrando-lhes o gosto pelo mar e pela vela, assim como a apresentação da tripulação. 

 

(Rui Santos, Filipa Ribeiro, Filipe Costa, Comandante José Inácio) 



 

(Participantes convidados) 

A Vera Cruz, é uma réplica de uma caravela quinhentista, e como ela foram construídas mais 2. 

Uma delas está na África do Sul, onde é um espaço museológico. Os sul-africanos têm uma 

grande admiração por Bartolomeu Dias, e deram a devida importância à réplica que foi para lá 

na ocasião dos 500 anos da chegada de Bartolomeu Dias ao Cabo da Boa Esperança. A Vera 

Cruz era para ficar no Brasil quando viajou para lá por motivos históricos, mas não chegou a 

haver acordo para ficar, regressando a Portugal e é nela em que agora navegamos. A terceira, 

a “Boa Esperança” como houve interesse pela Região de Turismo do Algarve em ficar com ela, 

está neste momento em utilização nessa zona do país.  

Esta réplica de uma Carevela quinhentista não é completamente fiel, de outra forma não se 

conseguiria navegar nela. Esta tem mais instrumentos, segurança e conforto. Tudo conforme 

as regras de segurança marítimas internacionais. Só assim se consegue levar para grandes 

viagens como o Brasil, Estados Unidos, Norte da Europa, entre outras rotas que já efectuou. 

Do ponto de vista visual, esta caravela, pretende ser igual a uma de há quinhentos anos atrás. 

Para que fosse possível houve estudos históricos, para se conseguir este resultado final. Tem-

se em conta que nem todas as caravelas da altura eram iguais, mas conseguiu-se o resultado 

desta com 24 metros, com quase tudo o que era feito na altura. A adaptação, além da parte da 

segurança e navegação, por exemplo não havia a acomodação que há neste momento, os 

homens dormiam no convés do navio. Alguns deles até eram reclusos, em que se diminuía a 

pena para participarem nestas viagens ao serviço do país. 

A Aporvela, dedica-se ao treino de mar, principalmente vocacionado para os jovens, tanto a 

bordo da Caravela Vera Cruz, como no NTM Creoula, ou noutros navios estrangeiros. Tem 

também a missão de organizar a etapa de Portugal do The Tall Ships Races (que comemora 

este ano 60 anos de existência com estas regatas). 

O Porto de Lisboa vai receber de Antuérpia a regata destes grandes veleiros, que vêm somente 

à vela, com motores desligados, numa viagem de cerca de 14 dias. Nesta edição, Lisboa recebe 

cerca de 50 dos maiores veleiros do mundo, que estão abertos ao público, entre a Doca do 

Jardim do Tabaco e um pouco para a frente de Sta. Apolónia. Vai haver também um espaço 

dedicado às crianças, com as actividades temáticas que os deliciam. 



 

(zona ribeirinha de Lisboa que vai acolher os Tall Ships) 

Vai ser a maior regata de sempre, destes veleiros em Lisboa. Relativo ao número de tripulantes 

que vão chegar de Antuérpia, são cerca de 3000 e outros tantos embarcam de Lisboa para 

Cadiz. A Aporvela tem o sonho de conseguir embarcar 500 jovens portugueses e proporcionar-

lhes um “Inter-Sail” por comparação com os “Inter-Rail’s”.  

As tarefas a bordo são partilhadas por todos, todos terão que fazer um pouco de tudo, desde 

ajudar nas tarefas do navio, à navegação, leme, velas, cozinha, limpeza, de tudo um pouco. 

Relativo ao medo de andar no mar, todas as viagens são devidamente preparadas com 

antecedência. Há reuniões com os jovens e os seus pais antes do embarque. Têm um kit-list 

com o que devem levar, e o que não devem levar, pois o espaço pessoal tem que ser 

optimizado. Eles não vão desacompanhados nas viagens, têm a tripulação profissional para os 

ajudar e os seus monitores. Há pelo menos um monitor para cada grupo de 10 jovens, e 

conversam sobre todas as situações. Quanto a ter medo em alto mar, nunca surgiu nas viagens 

da Aporvela. Já tem ocorrido antes do navio zarpar e por vezes o primeiro dia pode ser um 

pouco difícil mas a partir daí esquecem-se, e as viagens acabam por correr bem.  

Perguntou-se como os jovens conseguem viver no mar se as tecnologias a que estão tão 

habituados no seu dia-a-dia, e de facto fazem-no de forma natural. Os telemóveis, é o mais 

fácil pois não têm mesmo rede nem Internet e fazem-no sem problema nenhum. Há uma 

dinâmica a bordo, com muitas actividades, pré-estipuladas, que podem ser reajustadas devido 

a factores meteorológico e outros. É permitido uso de tablets e outros devices mas eles como 

estão absorvidos nas tarefas a bordo, acabam por não ligar muito a eles. Se um jovem na sua 

hora de descanso pegar num tablet um pouco, é tolerável, se for em exagero também se fala 

com ele e acaba por esquecê-lo com a diversidade de tarefas que tem em mãos. 

Neste evento, foi-nos mostrado o navio. Em primeiro lugar, após a saída da doca, fomos 

convidados a abrir a vela, com a ajuda da tripulação. Foi-nos mostrado o leme que é típico da 

altura, não tem roda, mas sim um tronco para dar a direcção do navio.  

    

(Abrir a vela e zona de controlo do leme e outros instrumentos de navegação) 



A Vera Cruz, conta com mais uma simpática tripulante, a mais nova (em idade) da equipa: a 

Lua, uma cadela com cerca de um ano e meio, que fora encontrada e adoptada. Ela somente 

participa em pequenas viagens, não nas maiores, mas a atenção dela à navegação e 

convivência com os participantes não passou despercebida. 

 

(Lua com o Comandante José Inácio) 

Visitamos as acomodações, sala de convívio e refeições, beliches, cozinha, casas de banho, 

equipamento de segurança, entre outros. 

   

(Beliches e mesa de jantar) 

   

(Controlo do nível da água e a cozinha) 

 



     

  

(Tarefas partilhadas entre convidados e tripulação) 

    

  

(O navio) 



   

  

(O navio - continuação) 

Texto e Fotos: Pedro MF Mestre 
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