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1. II Aniversário do Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo 
  
No próximo sábado, dia 17 de janeiro, assinalamos o segundo aniversário do Aquário dos 

Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo.  
O edifício, da autoria do Gabinete de Arquitetura ARX, dos irmãos Nuno e José Mateus, 

inaugurado a 13 de janeiro de 2013, foi recentemente nomeado para o conceituado prémio de arquitetura 
europeu Mies Van Der Rohe, tal como a ampliação e remodelação do Museu Marítimo de Ílhavo havia 
sido em 2002. 

O programa apesenta várias ações ao longo do dia, com particular destaque para a inauguração 
de uma singular exposição de fotografia de Egídio Santos, "Rostos - O trabalho nos Estaleiros de Viana", 
na Sala de Exposições Temporárias, e o lançamento da 3.ª edição do Concurso de Modelismo Naútico 
do MMI. 
  

Programa 
10h00~18h00 
Dia Aberto 

  
15h00 
Oficinas para famílias* 

  
14h00~17h00  
Oficinas de Modelismo Náutico, dinamizadas pela TEAM* 
limitado a 20 pessoas | 90 minutos 

  
16h00 
Inauguração da Exposição Rostos - O trabalho nos Estaleiros de Viana, fotografia de Egídio 
Santos  
Lançamento da 3.ª edição do Concurso de Modelismo Náutico do MMI 

  
17h00 
Conversa de Mar com Prof. Mário Ruivo 
(no final da Conversa de Mar haverá uma ação de degustação de conservas, apresentada pela 
Largispot - Produtos Alimentares, Lda.) 

  
 
* marcação prévia 
T 234 329 990 | museuilhavo@cm-ilhavo.pt 

 
 
 

2. Empreendedorismo – próximas ações 
 

2.1. Sessão de Divulgação do GEPE – Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego 
 

 A Câmara Municipal de Ílhavo, através do seu Serviço de Apoio à Formação e ao Emprego 
(SAFE), vai realizar no próximo dia 20 de janeiro (terça-feira), pelas 10h30, no CIEMar-Ílhavo, uma 
Sessão de Divulgação do GEPE – Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego. 



Os GEPE são grupos de pessoas desempregadas que se encontram regularmente para reunir 
esforços na procura ativa de emprego.  

Através de várias sessões de grupo, o GEPE apoia desempregados no seu processo de 
reintegração laboral, através da dinâmica de grupos de entreajuda, cria um modelo e uma metodologia 
simples, mas de elevada eficácia, com vista ao sucesso na procura de um novo emprego e envolver 
recursos disponíveis na comunidade para apoio aos desempregados. 

 
A participação nesta ação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, através do e-mail safe@cm-

ilhavo.pt ou do número de telefone 234 092 496. 
 
 
2.1. Sessão de Divulgação do Lab Aveiro Region no Município de Ílhavo 
 
Vai ter lugar no próximo dia 23 de janeiro (sexta-feira), pelas 10h30, no CIEMar-Ílhavo, uma 

Sessão de Divulgação do Lab Aveiro Region. 
Esta ação decorre de uma parceria entre a Universidade de Aveiro e os onze municípios de 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), dando assim início à segunda edição do 
Laboratório de Empreendedorismo – Labe Aveiro Region, e visa dar a conhecer a iniciativa, os seus 
objetivos, metodologia de trabalho e calendarização. 

O Laboratório de Empreendedorismo - Labe Aveiro Region pretende formar potenciais 
empreendedores, facultando-lhes competências que lhes permitam empreender a sua ideia de negócio. 

 
 
 Mais informação em www.cm-ilhavo.pt (folheto), ou pelo e-mail safe@cm-ilhavo.pt ou do número 

de telefone 234 092 496. 
 

 


