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CRUZEIRO ANC A CEUTA ‘600 ANOS DEPOIS’ 

 

INTRODUÇÃO 

A História dos Descobrimentos e da Colonização Portuguesa, em África e no Mundo, começou 

a escrever-se em 1415, exactamente há 600 anos, com a tomada de Ceuta. 

Para assinalar este importante e incontornável acontecimento da nossa história, a ANC vai 

levar a efeito um cruzeiro comemorativo a Ceuta no próximo verão, altura em que se 

cumprem os referidos 600 anos da conquista de Ceuta ocorrida em 22 de Agosto de 1415, no 

reinado de D. João I e sob seu comando directo. A frota de 212 barcos de guerra e de 

transporte (59 galés, 33 naus e mais 120 embarcações pequenas) largou de Lisboa a 25 de 

Julho e fez uma escala em Lagos antes de se reagrupar em Algeciras para depois avançar 

sobre Ceuta. 

 

PROPOSTA DE CRUZEIRO 

 Sábado, 25-Jul-2015 (PM10:37 / BM 16:36) – Largada para Lagos ou Portimão com 

escala eventual em Sines. 

 De 26 de Julho, domingo, a 02 de Agosto, domingo, dias livres no Algarve, 

possibilitando que quem quiser descer só no fim-de-semana de 1 e 2 de Agosto o 

possa fazer sem problema… 

 2ª feira, 03-Ago-2015, largada de Portimão ou Lagos com destino à marina de La Linea 

(ALCAIDESA MARINA) na baía de Algeciras com escalas eventuais e livres na Culatra, 

Mazagón, Rota ou outros locais ao longo da semana. 

 No fim-de-semana de 08 e 09 de Agosto, concentração da frota na ALCAIDESA 

MARINA. 

 2ª feira, 10-Ago-2015, largada de Algeciras rumo a Ceuta. 

 Estadia em Ceuta nos dias 11 e 12 de Agosto. 

 3ª feira, 11-Ago-2015, jantar em Ceuta para todos os participantes. 

 A partir de 12-Ago-2015 a frota é livre de deixar Ceuta, ou não, rumando ao Algarve ou 

a outros destinos.  

 Esta data permite que quem tiver que subir para Lisboa o possa fazer logo no fim-de-

semana de 15 e 16 de Agosto; por outro lado permite que quem quiser, e puder é 

claro, possa continuar as férias no Algarve ou noutros locais durante mais dias, 

eventualmente até ao fim de Agosto (o último fim-de-semana calha a 29 e 30). 
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 Oportunamente serão publicados mais detalhes, acções de formação, dtas para 

inscrição, etc. 


