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O embarque dos instruendos em Cadiz

Uma das ações com maior relevância no Ílhavo Sea Festival, é o embarque, com o apoio
da Câmara Municipal de Ílhavo, de cerca de meia centena de instruendos, com idades
compreendidas entre os 18 e os 78 anos, seleccionados através de sorteio público de entre
as 150 inscrições recebidas.

O embarque será efectuado a bordo de alguns dos veleiros participantes, como o Santa
Maria Manuela, o Creoula, o Mir, o Alexander von Humboldt II, o Dar Mlodziezy, o Johanna
Lucretia ou o Maybe, tendo como origem o porto de Cadiz (primeira etapa) ou destino o
porto de A Coruña (segunda etapa).

Desta forma, a Câmara Municipal de Ílhavo, após experiências tão positivas como as
várias edições da Experiência Mar Creoula, iniciada em 2000, ou da Regata Comemorativa
dos 500 Anos do Funchal, em 2008, volta a proporcionar momentos de vivência direta de
vida do mar a bordo de uma embarcação, que serão seguramente inesquecíveis, contribuindo
para a divulgação desta vertente lúdica e ao mesmo tempo muito formadora do mar, honrando
o nosso passado marinheiro, mas reforçando sobretudo o nosso futuro, que queremos que
continue a ter o mar como elemento de grande relevância.

A partida de Ílhavo com destino a Cadiz dos 31 instruendos que irão completar a primeira
etapa, aconteceu ontem, sexta-feira, dia 27 de Julho, de autocarro, tendo chegado aquele
porto do sul de Espanha hoje de manhã, sábado. Segue-se a visita aos veleiros que se
encontram a participar na Tall Ships Race 2012 e o convívio com as centenas de instruendos,
oriundos de vários países, estando a saída com destino ao Município de Ílhavo prevista para
as15h00 de Domingo e a chegada entre os dias 2 e 3.

Visite www.cm-ilhavo.pt e encontre toda a informação sobre este evento.

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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