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1. Apresentação do 1.º Aviso Concurso MAR2020 / DLBC Costeira  

A Câmara Municipal de Ílhavo, através da sua Incubadora de Empresas, em parceria com 

o Grupo de Ação Local Costeira da Região de Aveiro e com a Plataforma Tecnológica do Mar 

da Universidade de Aveiro, vai promover uma sessão de apresentação e de esclarecimentos 

relativa ao 1.º Aviso Concurso MAR2020 / DLBC Costeira, aberto até final de novembro, e ao 

Aviso de Concurso ao SI2E - Sistema de Apoio ao Empreendedorismo e ao Emprego na 

Região de Aveiro.  

Esta sessão, que se realiza no próximo dia 10 de novembro, entre as 17h00 e as 19h00, na 

Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, destina-se a empreendedores, empresários, 

entidades e outros interessados em desenvolver projetos de investimento na área da 

economia do mar na Região de Aveiro, tendo em conta as prioridades estabelecidas no aviso 

de concurso disponível em www.regiaodeaveiro.pt. 

Para além da apresentação dos Avisos a Concurso e das respetivas linhas de 

investimento, serão apresentadas as competências de I&D da Universidade de Aveiro na área 

da Economia do Mar e, em especial, na área da Aquacultura, estando previsto um período 

alargado de esclarecimentos a prestar pelos membros do Grupo de Ação Local Costeira da 

Região de Aveiro e da Universidade de Aveiro.  

 

A participação é livre, mas sujeita a inscrição prévia para os contactos: 234 092 496 

ou safe@cm-ilhavo.pt 

 

 

2. Sétima Sessão da Comunidade de Leitores é dedicada ao autor 

José Barreto 

A próxima sessão da Comunidade Leitores, e última deste ano 2017, decorre esta quinta-

feira, dia 9 de novembro, entre as 21h00 e as 23h00, no Polo de Leitura da Gafanha da 

Nazaré, e tem como convidado ao autor ilhavense José Barreto. 

O livro “Amores de Ria” vai ser a personagem principal deste encontro, organizado pela 

Biblioteca Municipal de Ílhavo, que visa contribuir para a promoção e partilha de leituras 

proporcionando agradáveis momentos de debate sobre livros e literatura. 

 

O autor… 

José Júlio da Silva Barreto nasceu em Ílhavo a 15 de novembro de 1954, filho único de pai 

marítimo e de mãe doméstica. 

http://www.regiaodeaveiro.pt/
https://srmail01/owa/redir.aspx?SURL=W20EMLXO20Q0NrRSww8ii0yGlZPhUFWwm5TuHHsw4QDZOWdBqyLVCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AGUAYgBtAGEAaQBsAC4AYwBtAC0AaQBsAGgAYQB2AG8ALgBwAHQALwBvAHcAYQAvAHIAZQBkAGkAcgAuAGEAcwBwAHgAPwBTAFUAUgBMAD0ARwB2AG8AagBQAF8AbwBfAFAAbABHAGEAaABTAGEANQAyAGkANABaADMAWQBIAGgAaQByAGsASwBUAG0AVwBBAEEAaQBrADcANAAyAEIAdQBHADYANwBLAEoAagByAE8AZABSAF8AVgBDAEcAMABBAFkAUQBCAHAAQQBHAHcAQQBkAEEAQgB2AEEARABvAEEAYwB3AEIAaABBAEcAWQBBAFoAUQBCAEEAQQBHAE0AQQBiAFEAQQB0AEEARwBrAEEAYgBBAEIAbwBBAEcARQBBAGQAZwBCAHYAQQBDADQAQQBjAEEAQgAwAEEAQQAuAC4AJgBVAFIATAA9AG0AYQBpAGwAdABvACUAMwBhAHMAYQBmAGUAJQA0ADAAYwBtAC0AaQBsAGgAYQB2AG8ALgBwAHQA&URL=https%3a%2f%2fwebmail.cm-ilhavo.pt%2fowa%2fredir.aspx%3fSURL%3dGvojP_o_PlGahSa52i4Z3YHhirkKTmWAAik742BuG67KJjrOdR_VCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBhAGYAZQBAAGMAbQAtAGkAbABoAGEAdgBvAC4AcAB0AA..%26URL%3dmailto%253asafe%2540cm-ilhavo.pt


Jornalista e autor de artigos de opinião durante vários anos, colabora com alguma 

regularidade com a imprensa local. 

Em 1997 publica “Diário de bordo dum pescador” (prosa) e em 1999 “cânticos de paixão 

e outras cores” (poesia). 

Se puder publicar mais livros, importará fazê-lo por sua conta e risco, que as letras não 

podem ter grilhões nas asas, nem estar sujeitas a políticas, influências ou qualquer outro 

paradigma. 

Aprecia a boa literatura e aposta na cultura, para que o homem por sua ação revitalizadora 

se regenere, ao invés de morrer por via enganosa do consumismo, facilitismo do imediato 

frívolo e decadentista.  

 

Comunidade de Leitores…  

As Comunidades de Leitores são grupos de pessoas que se reúnem periodicamente para 

conversar em torno dos livros. Os livros escolhidos para os encontros são distintos, mas com 

um ponto em comum: são de autores locais.  

Os momentos de diálogo a propósito de cada livro representam um patamar mais elevado 

do ato de ler. Para aqueles que se dedicam a participar há a plena assunção de que a leitura 

de um livro não termina com a leitura individual que cada um faz, pois há a forte convicção de 

que essa leitura carece de ser reforçada e complementada com a partilha de ideias, 

comentários e opiniões. 

Assim, recomenda-se a leitura prévia do livro em análise em cada sessão. 

Aceite este desafio: requisite o livro e participe! 

 


