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1. CIEMar-Ílhavo – Centro de Investigação e Empreendedorismo –  
3.º aniversário 

 

O CIEMar-Ílhavo assinala o seu terceiro aniversário no próximo sábado, dia 28 de março, com um 

programa variado que, para além de marcar a data, pretende ainda retratar e divulgar a sua atividade. 

Subunidade de investigação, documentação e empreendedorismo do Museu Marítimo de Ílhavo, o 

CIEMar-Ílhavo foi inaugurado em 2012. 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. 

O terceiro aniversário do CIEMar-Ílhavo assinala-se com a edição do segundo número do seu 

Boletim eletrónico, uma publicação onde se partilha investigação sobre os patrimónios do Museu e onde 

se divulgam as atividades que o CIEMar-Ílhavo promoverá ao longo do ano de 2015. Em destaque a 

apresentação (muito original) de um extraordinário livro: Mar, de Afonso Cruz (com a presença do escritor 

e artista). 

O programa completa-se com a apresentação do projeto digital “Homens e Navios do Bacalhau”, a 

primeira etapa de construção de um portal sobre a memória da grande pesca, que conta com o apoio da 

Fundação Eng.º António Pascoal. 

Igualmente imperdível será a exibição e debate do filme “Meu Pescador, Meu Velho”, de Amaya 

Sumpsi Langreo (vencedora do Prémio Octávio Lixa Filgueiras 2014), um documentário profundamente 

humano e arguto, apresentado no DocLisboa. 

 

Programa: 

28 de março | sábado 

15h00  

Showroom de empresas instaladas na Incubadora de Empresas e degustação de produtos 

do mar 

17h00  

Sessão comemorativa 

» Lançamento do Boletim n.º 3 do CIEMar-Ílhavo (edição digital) 

» Apresentação do projeto digital “Homens e Navios do Bacalhau” 

Local: CIEMar-Ílhavo 

 

17h45  

Apresentação do livro “Mar”, de Afonso Cruz  

18h30  

Exibição do filme “Meu Pescador, Meu Velho”, de Amaya Sumpsi Langreo (vencedora do 

Prémio Octávio Lixa Filgueiras 2014) 

 

Entrada gratuita · marcação prévia (234 329 990 | museuilhavo@cm-ilhavo.pt) | Limitado a 180 

pessoas 

Local: Museu Marítimo de Ílhavo 

 

 



 

 

1. Plano de Intervenção no Espaço Rural da Senhora dos Campos – 
Abertura do período de participação preventiva 

 

Na sequência da publicação em Diário da República dos Termos de Referência do Plano de 

Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Senhora dos Campos (n.º 57, 2.º série, de 23 de março de 2015, 

Aviso n.º 3047/2015), terá início amanhã, e até ao próximo dia 15 de abril, o período de participação 

preventiva destinado à formulação de sugestões e à apresentação de informações sobre quaisquer 

questões que possam ser consideradas no âmbito do processo de elaboração. 

Estes Termos de Referência foram aprovados em Reunião de Câmara no passado dia 4 de março 

o que permitiu dar início à elaboração do referido Plano. 

Recorde-se que, em 2014, foi constituído um Grupo de Trabalho da Colónia Agrícola - Senhora 

dos Campos composto por um representante da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR), que coordena, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), da Direção 

Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), da Comissão de Coordenação Regional do Centro (CCRC) e do 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que, em articulação com a Câmara 

Municipal de Ílhavo, tem os objetivos de avaliar as situações de uso e fruição de património imobiliário do 

Estado na área da Colónia Agrícola, avaliar as possibilidades de regularização da titularidade dos bens 

imóveis que se encontrem na área em causa e propor um modelo de gestão do património do Estado 

existente, designadamente no âmbito das finalidades da Bolsa Nacional de Terras. 

Prevê-se que o Relatório final seja concluído no prazo de 12 meses. 

 

 

Mais informações em http://www.cm-ilhavo.pt/pages/454. 

 

 

 

2. Agenda CCI 
 

Em anexo damos nota dos próximos espetáculos a realizar nos Centros Culturais de Ílhavo e da 

Gafanha da Nazaré, cujas fotos disponibilizamos na nossa dropbox em 

www.dropbox.com/sh/z4wcbeyacr8oyjr/dlZfqtSA2o?m, agradecendo desde já a sua divulgação. 
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