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No ano em que se comemoram os 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, que se associa
ao 75.º aniversário do Creoula, do Santa Maria Manuela e da Sagres, a Câmara Municipal
de Ílhavo vai realizar, entre os dias 3 e 6 de agosto, o ÍLHAVO SEA FESTIVAL 2012, que
integra um conjunto vasto de ações de índole cultural e desportiva e que conta com a
presença de alguns dos mais belos Grandes Veleiros do Mundo.

Esta iniciativa, da responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo, que conta com o
apoio e a colaboração de diversas entidades, de entre as quais se destaca a APA -
Administração do Porto de Aveiro, como Parceira Oficial, vai acolher no Terminal Norte do
Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré, Veleiros tão deslumbrantes como os nossos queridos
Creoula, Santa Maria Manuela e Argus, bem como o Mir, o Alexander von Humboldt II, Dar
Mlodziezy, o Johanna Lucretia, o Maybe, entre outros.

Ao participarem na “The Tall Ships Races 2012” da STI (Sail Traning International),
escolheram este “Porto Amigo”, o Município de Ílhavo, como ponto de paragem entre Cádiz
e La Coruña (Espanha), estando durante estes dias de portas abertas para receber todos
os que os queiram visitar.

Para além da imponente presença dos Veleiros, destaque ainda para a alegria contagiante
das suas tripulações, que se associarão a este evento com mais cor e dinâmica, tornando
o momento ainda mais único e memorável.

Com o objetivo de proporcionar, a Jovens e menos Jovens, momentos de vivência direta
de vida do mar a bordo de uma embarcação, seguramente inesquecíveis e muito formadores,
a Câmara Municipal de Ílhavo irá proporcionar o embarque, em condições vantajosas, a
cerca de meia centena de instruendos, já selecionados através de sorteio público.

Durante os quatro dias de permanência da frota, vão ter lugar um vasto conjunto de
iniciativas que irão decorrer no Jardim Oudinot, local com características únicas, como sejam
Espetáculos Musicais, Animação de Rua, Mostra de Artesanato e Antiguidades, Feira do
Livro, Insufláveis para Crianças, Desfile das Tripulações, Atividades Desportivas (Canoagem,
Nautimodelismo, Mergulho, Kitesurf, etc.), Gastronomia, entre tantas outras.

O Ílhavo Sea Festival 2012 constituirá mais uma excelente oportunidade de divulgação
do Município de Ílhavo, da sua história marinheira, em especial da sua efetiva vocação
marítima, seja ao nível da pesca, seja ao nível da náutica de recreio, seja também ao nível
de outras atividades económicas, em especial do Turismo, que tenham o Mar e a Ria de
Aveiro como pano de fundo.
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