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No próximo dia 22 de março de 2012 (quinta-feira) realiza-se no Museu Marítimo de Ílhavo
o IV Seminário Náutico do Município de Ílhavo, com ações destinadas aos Alunos do Ensino
Secundário da área de Desporto, subordinado à temática do Empreendedorismo Náutico,
tendo sido preparado um programa enriquecido pela possibilidade de frequentar a componente
prática e teórica das várias atividades.

A sessão prática terá início às 9h15, no Jardim Oudinot, Piscinas Municipais e Costa
Nova, possibilitando a experimentação de várias modalidades náuticas, como pólo aquático,
canoagem, mergulho, kitesurf e ainda um passeio pela Ria, de acordo com o ano de
escolaridade.

A sessão teórica decorrerá durante a tarde no Museu Marítimo de Ílhavo, com início
previsto pelas 14.00h, contando com a presença de alguns convidados que irão partilhar
o seu percurso e experiência, procurando estimular os Jovens para o desenvolvimento de
ideias empreendedoras na área náutica. No final do Seminário serão apresentados os
vencedores do Concurso Ideias Náuticas, desenvolvido com os Alunos do Ensino Secundário
em resposta ao desafio lançado de apresentação de ideias e propostas empreendedoras
no âmbito da náutica.

Constituído em 2008, o Fórum Náutico representa uma aposta ganha e em crescimento,
de desenvolvimento de uma estratégia de dinamização das atividades náuticas, em particular
nas áreas de desporto, cultura e recreio, congregando esforços entre os principais agentes
responsáveis pelas atividades nessas áreas, honrando e promovendo a história e cultura
do Município que tem “O Mar por Tradição”, na afirmação de elementos diferenciadores,
usando o Mar, a Ria de Aveiro e as Atividades Náuticas na construção de um futuro promissor.

Nota: em anexo segue programa completo do IV Seminário Náutico do Município de
Ílhavo.

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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