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� No ano em que se comemoram
os 75 anos do Museu Marítimo de
Ílhavo - que se associa ao 75.o ani-
versário do “Creoula”, do “Santa
Maria Manuela” e da “Sagres” -, a
Câmara Municipal de Ílhavo pro-
move, entre os próximos dias 3 e 6,
o “Ílhavo Sea Festival 2012”, que in-
tegra um vasto conjunto de acções
de índole cultural e desportiva e
que contará com a presença de al-
guns dos maiores e mais belos
veleiros do mundo.

Esta iniciativa, que conta com a
colaboração de diversas entidades
(entre as quais, a Administração do
Porto de Aveiro, como parceira ofi-
cial), acolherá, no Terminal Norte

do Porto de Aveiro, veleiros tão
deslumbrantes como o “Creoula”,
o “Santa Maria Manuela” e o
“Argus”, bem como o “Mir”, o “Ale-
xander von Humboldt II”, o “Dar
Mlodziezy”, o “Johanna Lucretia” e
o “Maybe”, entre outros.

Ao participarem na “Tall Ships
Races 2012”, da Sail Traning Inter-
national, estas embarcações esco-
lheram este “porto amigo” - o mu-
nicípio de Ílhavo -, como ponto de
paragem entre Cádiz e La Coruña
(em Espanha), estando, durante
quatro dias, de portas abertas, pa-
ra receber todos os que os quei-
ram visitar.

“Para além da imponente pre-

sença dos veleiros, destaque, ain-
da, para a alegria contagiante das
suas tripulações, que se associarão
a este evento com mais cor e dinâ-
mica, tornando o momento ainda
mais único e memorável”, aponta
a autarquia.

Com o objectivo de proporcio-
nar, a jovens e menos jovens, mo-
mentos de vivência directa de vi-
da do mar a bordo de uma embar-
cação, “seguramente inesquecí-
veis e muito formadores”, a Câ-
mara Municipal proporcionará o
embarque, em condições vantajo-
sas, a cerca de meia centena de ins-
truendos, já seleccionados através
de sorteio público.

Durante a permanência da fro-
ta, terá lugar, no Jardim Oudinot,
um vasto conjunto de iniciativas,
como espectáculos musicais, ani-
mação de rua, mostras de artesa-
nato e antiguidades, uma feira do
livro, insufláveis para crianças,
desfile das tripulações e activida-
des desportivas (canoagem, nauti-
modelismo, mergulho, kitesurf,
etc.) e gastronómicas.

A autarquia ilhavense está con-
victa de que o “Ílhavo Sea Festival
2012” constituirá “mais uma exce-
lente oportunidade de divulgação
do município e da sua história
marinheira, em especial da sua
efectiva vocação marítima, seja ao
nível da pesca, da náutica de re-
creio e de outras actividades eco-
nómicas, em especial do turismo,
que tenham o mar e a Ria de Avei-
ro como pano de fundo”.l

Maiores e mais belos veleiros 
do mundo páram em Ílhavo
Durante quatro dias, a população poderá visitar veleiros como o “Mir”,
o “Dar Mlodziezy”, o “Creoula”, o “Santa Maria Manuela” e o “Argus”

ÍLHAVO será ponto de passagem da “Tall Ships Races”
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“ÍLHAVO SEA FESTIVAL 2012” DECORRE ENTRE OS DIAS 3 E 6 DE AGOSTO P14

Maiores veleiros 
do mundo 
páram na 
Gafanha 
da Nazaré

A
R
Q
U
IV
O


