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Quatro dias no mar alto 

a bordo da Caravela Vera Cruz 
 

Viagem de lançamento do veleiro WEST - 6-9 junho 2015 

Projeto “A ponte entre a escola e a Ciência Azul” 

_______________________________________________________________________________________ 

Ricardo Estevens, ES 2/3 Anselmo de Andrade, Almada 

 

 

 

Grupo de alunos participantes (da esquerda para a direita): Ricardo Estevens (Escola Secundária 2/3 Anselmo de 

Andrade, Almada), Marta Branco (Escola Secundária 2/3 Anselmo de Andrade, Almada), Filipa Moura (Escola 

Secundária da Baixa da Banheira, Moita), Sara Martins (Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Oeiras), Miguel 

Ferreira (Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira), Mafalda Cardoso (Escola Secundária Camilo Castelo 

Branco, Oeiras), Rodrigo Sequeira (Escola Escola Secundária de Loulé), António Sousa (Colégio Euro-Atlântico, 

Matosinhos). 
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Dia 1 - 6 de junho, 2015 – Embarque, Volvo Ocean Race, recolha do WEST e Cascais 

 

Cheguei à Feira Internacional de Lisboa (FIL), ponto de 

encontro da comitiva, ainda de manhã. Lá encontrei o 

Diogo Geraldes, coordenador do projeto e 

companheiro de viagem, para além dos restantes 7 

alunos selecionados para participar nesta aventura, 

vindos de escolas de todo o país. 
 

Depois de algum tempo para apresentações e 

introduções à nossa viagem, fomos almoçar, para de 

seguida partirmos para a Doca do Espanhol, em 

Alcântara, onde estava fundeada a Caravela Vera Cruz. 

Chegados a Alcântara, embarcámos na caravela, tendo 

um primeiro contacto com a tripulação e com a própria 

embarcação. A tripulação recebeu-nos com grande 

entusiasmo, dando-nos todas as indicações necessárias 

para que toda a gente pudesse disfrutar ao máximo 

desta inesquecível viagem. 
 

Depois de estarmos todos instalados, iniciámos a nossa 

viagem com destino a Cascais, onde iríamos passar a 

primeira noite. Pelo caminho, assistimos ainda ao final 

da Volvo Ocean Race, no rio Tejo. Um dos aspectos 

positivos desta viagem, e do qual já estávamos 

avisados, foi que todos os turnos em que estávamos 

divididos iriam desempenhar todas as tarefas 

necessárias ao bom funcionamento da caravela. No 

primeiro dia, coube-me estar à vigia e ao leme. 
 

Ainda no Tejo, fomos ao encontro do veleiro Santa 

Maria Manuela, que lançou de forma simbólica no rio 

o pequeno veleiro WEST, que tratámos de recolher na 

Vera Cruz para poder levá-lo até alto mar, onde seria 

então devolvido de vez ao oceano. 
 

Depois de uma viagem sem incidentes, chegámos a 

Cascais por voltas das 19h30. Neste dia jantámos em 

terra e ainda tivemos tempo para um curto passeio 

pela marina de Cascais, mas regressámos cedo à 

caravela, pois no dia seguinte iríamos partir logo de 

manhã cedo para o alto mar. 

  

A Caravela Vera Cruz 

Convívio a bordo 

Volvo Ocean Race

 
 Convívio a bordo 

Ao leme

 
 Convívio a bordo 

Lançamento do WEST no Tejo

 
 Convívio a bordo 
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Dia 2 - 7 de junho, 2015 – Nós de marinheiro, enjoos, golfinhos e mais enjoos 

 

Depois de tomarmos um bom pequeno-almoço, 

zarpámos de Cascais ainda pela manhã. Antes de 

partirmos, o Diogo deu-nos uma tarefa extra: a 

observação de cetáceos. Todos nós queríamos ver 

golfinhos e baleias, por isso, no início da viagem 

fizemos turnos de “vigia” aos cetáceos. 
 

O início da viagem correu bastante bem, com toda a 

comitiva e tripulação num ambiente de felicidade e 

satisfação, realizando em conjunto diversas atividades 

relacionadas com a navegação. Por exemplo, enquanto 

navegávamos a caminho do alto mar, tivemos uma 

aula de nós de marinheiro. 
 

Porém, depois de “dobrarmos” o Cabo Raso, o grupo 

começou a perceber o porquê de nos terem avisado de 

que devíamos tomar comprimidos para o enjoo: toda a 

comitiva, e até alguns membros da tripulação, 

enjoaram, o que levou a que passássemos grande 

parte do primeiro dia deitados no convés, demasiado 

enjoados para fazer o quer que seja. Tão enjoados que 

alguns de nós não chegaram a almoçar, porque 

estavam a dormir no convés. 
 

Durante a manhã, avistámos um grupo de golfinhos-

comuns que passou próximo da caravela, o que 

melhorou ainda mais a boa disposição, que mesmo 

durante a fase de enjoo nunca foi abalada. Já durante 

a tarde avistámos outro grupo de golfinhos, que 

acompanhou durante uns segundos a nossa caravela, 

seguindo depois a sua própria viagem. 
 

O jantar foi servido no convés, visto que ninguém da 

comitiva conseguia descer ao tombadilho. Felizmente, 

a tripulação foi muito compreensiva, ajudando-nos a 

sentir melhor e assegurando que a viagem continuava 

sem grandes incidentes. Neste dia estive poucos 

minutos ao leme, antes de enjoar e ter de me ir deitar, 

mas ainda consegui ajudar o meu turno a preparar a 

mesa para o jantar. 

  

Aula de nós

 
 Convívio a bordo 

Enjoo coletivo

 
 Convívio a bordo 

Enjoo individual

 
 Convívio a bordo 

Borda fora

 
 Convívio a bordo 

Golfinhos-comuns

 
 Convívio a bordo 
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Dia 3 -  8 de junho, 2015 – Mais nós, lançamento do WEST e mergulho no mar alto 

 

Terceiro dia, segundo em mar alto. Para onde quer que 

olhássemos, só víamos mar. Felizmente, todos nos 

sentíamos muito melhor, o enjoo era cada vez menor. 
 

Logo pela manhã, o Diogo ligou para o EMEPC, para 

saber se a nossa localização era boa para lançar o 

WEST, ou se ainda tínhamos de nos afastar mais da 

costa. Depois da chamada, o Diogo avisou a tripulação 

que ainda teríamos de navegar mais umas milhas. 
 

Entretanto, como já nos sentíamos melhor, tivemos 

outra aula de nós de marinheiro, para aperfeiçoar os 

nós já aprendidos e aprender a fazer novos nós. Neste 

dia vimos também um cardume de atuns, o que nos 

apanhou a todos de surpresa, porque ninguém estava 

a espera de ver atuns a saltar para fora de água! 
 

Como a viagem estava a ser bastante tranquila, a 

maior parte da comitiva juntou-se para conviver e 

descansar, sempre bem-dispostos, à espera que 

chegássemos ao local de lançamento do WEST. Na 

verdade, passados alguns minutos, o Diogo chamou-

nos a todos, porque íamos finalmente lançar o WEST! 
 

Depois de o desatarmos, tirámos umas fotos e 

lançámo-lo à água. Contudo, nenhum de nós se queria 

despedir, então toda a comitiva e grande parte da 

tripulação saltou para o mar, para se despedir uma 

última vez do “nosso” WEST. Foi um momento 

inesquecível, porque na zona onde nós mergulhámos, 

em pleno Oceano Atlântico, o mar tinha cerca de 4000 

metros de profundidade! 
 

E assim lançámos a pequena lancha, a 150 milhas da 

costa mais próxima, com esperança que ela fosse 

parar ao outro lado do Atlântico, aos Estados Unidos 

da América. O resto do dia foi passado num ambiente 

muito calmo, já de regresso a casa. Neste dia estive de 

novo ao leme, tal como na vigia e a lavar a loiça. 

  

Mais uma aula de nós

 
 Convívio a bordo 

Descontração a bordo

 
 Convívio a bordo 

Despedida do WEST

 
 Convívio a bordo 

Lançamento do WEST

 
 Convívio a bordo 

O WEST a navegar no mar alto

 a 
 Convívio a bordo 



5 

Dia 4 - 9 de junho, 2015 – Último mergulho, baleias, regresso e despedidas 

 

Último dia. O meu dia começou cedo, porque fiquei 

com o turno das 5h da manhã. Acordei e fui para o 

leme, durante cerca de 1 hora. Depois estive na vigia, 

até ir tomar o pequeno-almoço. 
 

Passadas umas horas perguntámos ao Comandante se 

podíamos “ir ao banho” uma última vez, visto que 

estávamos com tempo suficiente para chegar a Lisboa à 

hora prevista. Felizmente, o Comandante deixou-nos 

dar um último mergulho, pelo que fomos todos vestir 

os fatos de banho e aproveitar. Porém, melhor do que 

esse último mergulho, foi o que aconteceu a seguir. 
 

Tínhamos acabado de sair de dentro de água, quando 

avistámos algumas baleias-comuns a passar perto da 

caravela. Ao todo vimos 8 baleias num intervalo de 

cerca de 5 minutos! Ficámos todos muitos contentes e 

nem as pessoas da tripulação queriam acreditar! 
 

Tirando estes acontecimentos, o resto da viagem foi 

muito calmo, com um almoço comido finalmente à 

mesa, porque no último dia já ninguém se sentia 

enjoado. Pouco depois, a tripulação ofereceu a cada 

uma das pessoas uma t-shirt da Aporvela, empresa que 

tripula a Caravela Vera Cruz. Aproveitámos então para 

tirar uma foto de grupo, algo que não podia faltar. 
 

A viagem decorreu sem incidentes, e por volta das 17h 

fui novamente para o leme, onde fiquei até voltarmos a 

entrar no rio Tejo. Chegámos à Doca do Espanhol, em 

Alcântara, por volta das 19h. Depois de atracarmos, 

fomos chamados para o jantar, aquela que seria a nossa 

última refeição a bordo da caravela. 
 

Por fim, todos nós tivemos de apresentar à tripulação e ao resto das pessoas presentes os estudos 

nos quais trabalhámos durante grande parte do ano no âmbito do projeto “A Ponte entre a Escola 

e a Ciência Azul”. Eu voltei para casa nessa noite, enquanto algumas pessoas ainda passaram mais 

uma noite na caravela, visto que vinham de longe e só tinham viagem para casa no dia a seguir. 
 

Em resumo, esta viagem foi inesquecível. Um ambiente fantástico e de muita camaradagem. 

Foram realmente quatro dias muito bem passados, numa experiência única. 

Último mergulho

 
 Convívio a bordo 

Baleias-comuns

 
 Convívio a bordo 

Foto de grupo

 
 Convívio a bordo 

Despedidas em Lisboa

 
 Convívio a bordo 


