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Estão abertas as inscrições para a seleção dos Instruendos que vão embarcar nos
grandes Veleiros que visitarão o Município de Ílhavo, de 3 a 6 de agosto, integrados no
“Ílhavo Sea Festival 2012”.

No ano em que se comemoram os 75 Anos do Museu Marítimo de Ílhavo, a Câmara
Municipal de Ílhavo volta a proporcionar mais uma aventura a bordo dos maiores Veleiros
do mundo, na qual farão parte as experiências de mar entre Cadiz - Ílhavo e Ílhavo - La
Corunã.

Para se inscreverem nas viagens, os candidatos terão apenas que preencher o postal
RSF disponibilizado na Câmara Municipal de Ílhavo, nos Fóruns Municipais da Juventude,
na Biblioteca Municipal de Ílhavo, no Museu Marítimo de Ílhavo, bem como nas páginas
centrais da Agenda de Eventos “Viver Em… de abril” e colocá-lo no Correio ou entregá-lo
nos locais referidos até às 17 horas do próximo dia 27 de abril.

Cada viagem terá um custo, para os residentes no Município de Ílhavo, de 300 Euros
para maiores de 25 anos e de 200 para menores de 25. Os não residentes no Município
também poderão candidatar-se, sendo, neste caso, o custo de 400 Euros para os maiores
de 25 anos e 300 para os menores de 25 anos. Neste caso, os postais RSF estão disponíveis
nos Postos de Turismo da Turismo do Centro de Portugal.

A idade mínima de participação é de 18 anos (completos até 30 de junho de 2012).
Os candidatos podem concorrer às duas viagens, mas em postais diferentes para cada

uma, sendo que a Câmara Municipal de Ílhavo assegura também as despesas relacionadas
com o transporte de Ílhavo para Cádiz e de La Coruña para Ílhavo e ainda com o seguro de
acidentes pessoais.

O sorteio das viagens realizar-se-á em sessão pública, a 4 de maio, pelas 21h00, na
Câmara Municipal de Ílhavo. Caso necessite de mais informações poderá contactar a Equipa
da Organização através do telefone 234 329 686 ou museumaritimo@cm-ilhavo.pt.

Toda a informação desta disponibilizada nos sítios na Internet da CMI e do MMI: em
www.cm-ilhavo.pt ou www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt

Agradecendo toda a atenção dispensada, apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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