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1. II Aniversário do CIEMar-Ílhavo  
 
O CIEMar-Ílhavo, subunidade de investigação, documentação e empreendedorismo do Museu 

Marítimo de Ílhavo inaugurado em 2012, celebra o seu segundo aniversário no próximo sábado, dia 29 de 
março. A sua missão foi planeada com a ambição de inovar, não sendo comum, na maioria dos museus, 
haver um centro de investigação aberto ao exterior e orientado para o empreendedorismo. 

De tudo isto se tem feito o CIEMar-Ílhavo, que hoje se constitui, reconhecidamente, como um espaço 
de cultura, investigação e inovação onde trabalham investigadores, arquivistas, cientistas e empresários. 
Uma diversidade que se completa para promover o desenvolvimento do Município de Ílhavo à sua própria 
maneira, partindo da memória cultural para a criação de valor. 

Este segundo aniversário assinala-se com a edição do segundo número do Boletim do CIEMar, uma 
publicação digital onde se partilha investigação sobre o património que habita no Museu e no seu 
território de referência e onde se noticiam as atividades que o CIEMar-Ílhavo promoverá ao longo do ano 
de 2014. De modo a estimular, à escala nacional, os estudos científicos e culturais relacionados com as 
culturas marítimas, em 2012 foi criado o Prémio Octávio Lixa Filgueiras, que agora tem a sua segunda 
edição. 

O programa completa-se com a abertura de uma exposição de multimédia “Barcos de Portugal”, que 
resultou de uma cuidada investigação e que acrescentará conteúdos importantes e muito didáticos à 
exposição permanente Sala dos Mares. Igualmente imperdível será a exibição de um filme sobre o 
Creoula, um documentário de André Valentim Almeida, em parte inspirado no trabalho de recriação 
patrimonial que o Museu tem desenvolvido. 

 
29 de março (sábado) 
» 17h30 Sessão comemorativa 
     » Lançamento do Boletim n.º 2 do CIEMar-Ílhavo (edição digital) 
     » Lançamento da 2.ª edição do Prémio de Estudos em Cultura do Mar “Octávio Lixa Filgueiras” 
     » Apresentação da exposição multimédia “Barcos de Portugal” 
} Sala Polivalente do CIEMar-Ílhavo 
 
 
» 18h30 Exibição do documentário “A Campanha do Creoula” 
     Com a presença do realizador André Valentim Almeida 
     Filme premiado no DOCLISBOA 2013 
     Entrada gratuita · marcação prévia · limitado a 180 pessoas 
} Auditório do Museu Marítimo de Ílhavo 
 
A Campanha do Creoula 
Um realizador parte a bordo do lugre Creoula rumo às Ilhas Selvagens para documentar a maior 

expedição científica portuguesa de sempre. Durante a viagem encontra memórias das duras campanhas 
portuguesas do Bacalhau nos Mares do Norte que o seu tio Zé terá enfrentado, o que o leva à descoberta 
do passado do seu país e à do seu próprio passado. 

 
 



 
 
 
2. Sessão de Cinema no Fórum Municipal da Maior Idade 
 
O Fórum Municipal da Maior Idade do Município continua a dar passos largos para encher de vida um 

espaço que já foi Jardim de infância. 
Assim, no próximo dia 28 de março, pelas 15 horas, irá realizar-se uma Sessão de Cinema 

promovida pelo Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª Nazaré. O filme que irá rodar será “O Trigo e o Joio”, 
de Manuel Guimarães, baseado na obra literária de Fernando Namora com o mesmo nome e que a 
adaptou para este filme. Conta a história da família de "Ti Loas", um homem sonhador que vive com 
dificuldades e cujo objetivo é juntar dinheiro para comprar uma burra e lavrar os campos para fazer uma 
bonita seara de trigo. Quando junta esse dinheiro, Barbaças, um amigo e sócio no cultivo da futura seara, 
vai à feira comprar a burra. Mas o inocente Barbaças encontra aí Vieirinha, um chico-esperto que quando 
percebe que ele traz dinheiro com ele, tudo faz para que ele o gaste com ele em mulheres e vinho. 
Quando percebe que foi roubado, Barbaças enche-se de orgulho e trabalha de sol a sol para devolver o 
dinheiro ao seu compadre. 

Um filme a não perder, com entrada livre. 
 


