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Ílhavo Sea Festival 2016 – Embarque de Instruendos (Trainnes) 
 
O Executivo Municipal deliberou aprovar as regras para a seleção de Instruendos a embarcar em 

alguns dos mais belos e interessantes Veleiros do Mundo, participantes na Tall Ships Races 2016, que 
farão a Cruise-in-Company entre Cadiz e A Coruña (Espanha), assim como outros que pretendam juntar-
se à edição 2016 do Ílhavo Sea Festival, assumindo a Câmara Municipal de Ílhavo, à semelhança de 
anos anteriores, o pagamento de uma percentagem relevante das viagens realizadas por cada 
instruendo. 

Esta iniciativa surge após o sucesso verificado em 2008, ano em que Ílhavo constituiu um dos portos 
da Regata Comemorativa dos 500 Anos do Funchal, projetando o Município que tem “o mar por tradição” 
além-fronteiras, experiência que se viria a repetir quatro anos mais tarde, no Ílhavo Sea Festival 2012. 
Nesse ano, em que comemorámos os 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, e com a coincidente 
comemoração dos 75 anos dos Veleiros portugueses Creoula, Santa Maria Manuela e Sagres, o 
Município de Ílhavo voltou a receber alguns dos mais belos Veleiros do Mundo e uma surpreendente 
adesão de cerca de largas dezenas de milhar de visitantes. 

O Ílhavo Sea Festival 2016 será sem dúvida uma ocasião muito especial para todos os visitantes 
conhecerem alguns dos históricos e fantásticos Veleiros, ou para rever aqueles que já nos visitaram em 
2008 ou em 2012. Serão também dias inesquecíveis para as centenas de tripulantes de vários países do 
mundo, para as quais se encontra a ser preparado um programa irresistível. Será ainda uma 
oportunidade única para todos aqueles que queiram usufruir de uma nova e excitante experiência de 
viagem como instruendo (trainee), para empresas e instituições realizarem um evento corporativo 
especial a bordo, ou ter a experiência de uma noite a bordo no conforto do cais, em regime de sleepover. 

O embarque dos instruendos da Câmara Municipal de Ílhavo será efetuado entre Cadiz (Espanha) e 
Ílhavo e Ílhavo e A Coruña (Espanha), estando prevista a chegada da frota ao Município a 5 de agosto e 
a sua partida a 8 de agosto.  

A viagem de Ílhavo para embarque dos instruendos em Cadiz, assim como a viagem de regresso de 
A Coruña para Ílhavo, serão asseguradas pela Câmara Municipal de Ílhavo, através de autocarro (viagem 
Ílhavo/Cadiz com partida prevista a 30 de julho e viagem A Coruña/Ílhavo com chegada prevista a 13 de 
agosto). 

Todos os interessados em participar nas viagens terão de preencher um formulário de candidatura 
criado para o efeito e que se encontra disponível no site da Câmara Municipal de Ílhavo na internet 
(http://www.cm-ilhavo.pt/pages/3212) para preenchimento on-line ou em suporte papel (disponível na 
Câmara Municipal de Ílhavo, Fóruns Municipais da Juventude, Biblioteca Municipal e Museu Marítimo de 
Ílhavo), que terá de ser enviado ou dar entrada na Câmara Municipal até às 17h00 do dia 12 de maio de 
2016.  

O sorteio público, que ordenará as inscrições, será realizado no dia 17 de maio, pelas 21h00, na 
Câmara Municipal de Ílhavo. 

 
Mais informações pelo telefone n.º 234 321 103 (Neida Reis), pelo e-mail ilhavoseafestival@cm-

ilhavo.pt, em www.cm-ilhavo.pt ou no Facebook ilhavoseafestival. 
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