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Tem espírito aventureiro? Gosta da ideia
de velejar fazendo parte de uma tripulação?

Quer fazer amigos de várias nacionalidades?
Se a sua resposta é afirmativa embarque num

verão inesquecível que mudará a sua vida!

No ano em que se comemoram os 75 Anos do
Museu Marítimo de Ílhavo, a Câmara Municipal
de Ílhavo proporciona mais uma grande aventura
a bordo dos maiores veleiros do mundo, desta
vez através do “Ílhavo Sea Festival 2012”, de 3
a 6 de agosto do qual fazem parte as experiências
de mar entre Cadiz - Ílhavo e Ílhavo - A Coruña.

Para se candidatar às viagens apenas terá que
preencher este postal RSF e colocá-lo no Correio
ou entregá-lo nos seguintes locais: Câmara
Municipal de Ílhavo, Fóruns Municipais da
Juventude, Biblioteca Municipal de Ílhavo ou
Museu Marítimo de Ílhavo até às 17 horas do dia
27 de Abril de 2012. O sorteio das viagens realizar-
-se-á em sessão pública a 4 de maio pelas 21h00
na Câmara Municipal de Ílhavo. Cada pessoa
poderá concorrer às duas viagens, só podendo,
contudo, apresentar um postal para cada etapa.
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 Muncípio 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. A idade mínima de
participação é de 18 anos (completos até 30 de
junho de 2012).

mais informações:
www.cm-ilhavo.pt (normas de participação)
ou através do telefone 234 329 686.

*As datas de embarque e desembarque poderão ser alteradas em função dos veleiros
e/ou das condições atmosféricas e de mar. A alteração destas datas não altera as
condições financeiras para os candidatos às viagens.

75 Anos
Museu Marítimo de Ílhavo

FICHA DE INSCRIÇÃO

data de nascimento

nome

código postal

telefone e-mail

n.º de bi ou Cartão de Cidadão

morada

28 JUL a 3 AGO

       Cadiz (Espanha) - Ílhavo*        Ílhavo - A Coruña (Espanha)*

6 a 12 AGO
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