
Treino de Mar a bordo do NTM Creoula

1ª Viagem | 14 a 16 jun
Lisboa > Vila do Conde

2ª Viagem | 16 a 18 jun
Vila do Conde > Lisboa

ESCOLA DO MAR
PROJETO “VILA DO CONDE UM PORTO PARA O MUNDO”

Centro de Formação Desportiva Náutica Frei João

No âmbito do projeto “Vila do Conde: um porto para o Mun-

do” que visa a candidatura das técnicas de construção naval 

de madeira de Vila do Conde a Património Imaterial da Hu-

manidade, a Câmara Municipal de Vila do Conde estabeleceu 

uma parceria com o Centro de Formação Desportiva Náutica 

Frei João e a Marinha Portuguesa, com o objectivo de pro-

porcionar uma experiência e contacto com o mar aos alunos 

e professores dos agrupamentos de escolas do concelho 

durante 3 dias de treino de mar a bordo do NTM Creoula.

A viagem possibilitará uma plena integração na vida de bor-

do, onde experienciarão para além das tarefas de um veleja-

dor profissional – içar velas, marear o pano, fazer navegação, 

leme, vigia -, o trabalho na casa das máquinas e na cozinha 

de bordo, não esquecendo a baldeação do navio e as limpe-

zas diárias.

O Creoula é um lugre de quatro mastros operado pela Mari-

nha Portuguesa. Construído no início de 1937 nos estaleiros 

da CUF para a Parceria Geral das Pescarias, o navio foi lança-

do à água no dia 10 de maio e efetuou ainda nesse ano a sua 

primeira campanha de pesca. 

Fruto da expansão das rotas de pesca da Terra Nova, em fi-

nais do século XIX e até ao primeiro quartel do século XX, 

nos estaleiros de Vila do Conde foram construídos dezenas 

de Lugres pelas mãos hábeis dos nossos afamados carpin-

teiros da ribeira e calafates.

Assim, a Câmara Municipal de Vila do Conde através do pro-

jeto “Vila do Conde: um porto para o Mundo”, pretende assu-

mir e preservar a relação indissociável de Vila do Conde com 

o mar, apostando no despertar da consciência marítima dos 

jovens do nosso concelho. Será, sem dúvida, uma experiên-

cia única para a vida.   

“Venha navegar connosco, somos a ponte entre um passado 

de forte tradição marítima e um futuro que une a juventude 

ao mar” 
Comandante do navio Creoula, Capitão-de-fragata Samuel Calado Carvalho de Oliveira 



INFORMAÇÕES GERAIS
- A Câmara Municipal de Vila do Conde suportará 70% do valor total das duas 
viagens, tendo cada participante apenas de suportar o custo de 22,50€ por viagem
(Para que este montante possa ser deduzido como despesas de Educação (IRS), o 
recibo será emitido pela Escola EB 2/3 Frei João de Vila do Conde);
- Limite de participantes: capacidade máxima de 42 participantes por viagem;
- A idade mínima de participação é de 14 anos de idade;
- Por cada uma das duas viagens e atendendo às condições de alojamento a bordo, 
em camaratas, cada Agrupamento de Escolas/Escola Secundária terá a possibilidade 
de integrar 7  participantes (incluindo o Professor acompanhante), respeitando a 
distribuição por sexo descrita no quadro  (1ª Viagem — Autocarro: Vila do Conde 
> Lisboa + Creoula: Lisboa > Vila do Conde; 2ª Viagem — Creoula: Vila do Conde > 
Lisboa + Autocarro: Lisboa > Vila do Conde);
- Os Professores acompanhantes de cada Agrupamento de Escolas/Escola 
Secundária deverão ser dos grupos diciplinares dos números 260 e 620, dado que a 
viagem foi acreditada pelo Conselho Científico de Formação contínua;
- As inscrições são feitas nas Direções dos Agrupamentos de Escolas/Escola 
Secundária a que pertencem os alunos e docentes;
- Independentemente da data limite apresentada na ficha de inscrição, as inscrições 
serão dadas como encerradas assim que o limite de vagas seja atingido.

Contatos: Ivone Teixeira 961712080 I Paulo Sarmento 967064795
ivone.pereira@cm-viladoconde.pt I paulosarmento@sapo.pt

MORADA

IDADE

CC/BI

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS/ESCOLA SECUNDÁRIA

DADOS DO ENCARREGADO  DE EDUCAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO

SEXO

DATA DE NASCIMENTO

NIF

NOME COMPLETO

CC/BI NIF

NOME

MORADA

NOME COMPLETO

MORADA

PROGRAMA

08 jun . 18h30   Prazo Limite de inscrições 

09 jun .  15h00  Reunião com os participantes 
na Alfândega Régia

14 jun .  08h30  Início da 1ª Viagem 
Autocarro: Vila do Conde — Lisboa
(Viagem assegurada pela Câmara
Municipal de Vila  do Conde) 

               14h30   Embarque no Creoula
Lisboa > Vila do Conde

16 jun . 12h00   Chegada a Vila do Conde 
e desembarque (Fim da 1ª Viagem)

16 jun .  14h30  Início da 2ª Viagem 
Embarque no Creoula 
Vila do Conde — Lisboa

18 jun .  14h30  Chegada a Lisboa e desembarque 

                15h30   Autocarro: Lisboa — Vila do Conde 
(Viagem assegurada pela Câmara
Municipal de Vila  do Conde)

1ª VIAGEM 2ª VIAGEM

TRIPULANTE

ALUNO PROFESSOR

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VALIDADE

TEL./TLM.

E-MAIL

TEL./TLM.

E-MAIL

(se aplicável)

GRAU DE PARENTESCO

Autorizo a cedência, de forma gratuíta e incondicional, dos direitos de im-
agens captadas durante o percurso da viagem para serem utilizadas pelo 
Projeto Municipal “Vila do Conde: Um Porto para o Mundo”, bem como pelo 
Desporto Escolar em material de divulgação.

SIM NÃO


