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1. CIEMar-Ílhavo assinala o seu 4.º aniversário 
  
O CIEMar-Ílhavo, subunidade de investigação, documentação e empreendedorismo do Museu 

Marítimo de Ílhavo vai celebrar o seu quarto aniversário no dia 2 de abril.  
Inaugurado em 2012 e composto por quatro valências (CIEMar, DocMar,  

ForMarÍlhavo e Incubadora de Empresas da Região de Aveiro - Pólo de Ílhavo), 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. 

  
Programa: 
 
2 de abril (sábado)  
17h00 
. Lançamento do Boletim n.º 4 do CIEMar-Ílhavo (edição digital) 
. Inauguração da Exposição "Bernardo Santareno, um médico na frota bacalhoeira"  
. Apresentação da reedição de "Nos Mares do Fim do Mundo", de Bernardo Santareno (co-edição    
E-Primatur)  
. "Nos Mares do Fim do Mundo com Bernardo Santareno" - Palestra de Ana Paula Medeiros  
 
 
Mais informação em http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/41?event_id=196 
 
 

2. FMJ de Ílhavo comemora 16 anos com uma “Festa Tropical” 
  

O Fórum Municipal da Juventude de Ílhavo vai assinalar, na próxima quinta-feira, dia 31 de março, 
o seu 16.º aniversário com uma “Festa Tropical”. 

 
 Programa: 
 
15h00  
Ateliê de Expressão Plástica “Entra na Festa – Colares Havaianos” 
 
16h00  
Workshop “Cocktails Tropicais Sem Álcool”, com Flávio Próspero 
 
17h30  
Entrega dos Certificados do Programa Vocação – 1.º Turno 2016 
Bolo de Aniversário e Parabéns ao FMJI! 
 
18h00  
Ritmos Tropicais - Hula e Limbo 
 
Local: FMJ Ílhavo 

http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/frontoffice/pages/41?event_id=196

