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Depois da sua longa vida de Lugre Bacalhoeiro o Santa Maria Manuela está a finalizar
a sua primeira viagem internacional na sua nova condição de navio de turismo marítimo,
assumindo a condição de embaixador do Município de Ílhavo (e da “Cultura do Bacalhau”),
título que lhe foi atribuído pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo no dia da sua
inauguração a 10 de Maio de 2010.

Esta nova aposta da empresa Ilhavense “Pascoal e Filhos”, marca o dinamismo da
empresa e a sua capacidade de investimento, de inovação e de risco, aproveitando as
oportunidades dos Fundos Comunitários do QREN, num projecto que se integra no plano
de acção do “Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar” e que desde o início contou
com todo o apoio da CMI.

Nesta viagem de apresentação à Sail Training International e depois da Inglaterra, da
Holanda e da Alemanha (Bremerhaven), onde foi visitado por uma delegação oficial da
Câmara Municipal de Cuxhaven (Município geminado com Ílhavo), o Santa Maria Manuela
está agora na Noruega (em Oslo), antes do seu regresso a Portugal.

O Presidente da CMI está em Oslo, numa estadia de 48 horas, honrando o convite
recebido (está alojado a bordo do Santa Maria Manuela) e com uma agenda que integra
contactos com empresas e autoridades locais, uma visita ao Museu Marítimo Norueguês e
a assistência ao jogo de futebol Noruega-Portugal (do chamado “grupo do Bacalhau”).

Nesta ocasião e na ambiência do arranque do novo ano lectivo 2010/2011 para o qual
a CMI escolheu o tema “O Mar e as Actividades Náuticas”, o Presidente da CMI comunicou
à Administração da Empresa Pascoal e Filhos (e por esta via torna pública) a decisão de
dar ao novo Centro Escolar da Cale da Vila (Gafanha da Nazaré) o nome de Centro Escolar
Santa Maria Manuela. A sua inauguração vai ocorrer neste mês de Setembro em data a
anunciar em breve.

Esta decisão integra a aposta da CMI e da Pascoal na cooperação institucional no âmbito
da vida e da actividade do Santa Maria Manuela, aprofundando a relação com as tradições,
a economia, a cultura e as actividades marítimas, no Município que tem “O Mar por Tradição”.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

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