
nome

morada

local de trabalho*

e-mail

* no caso em que o motivo da inscrição se deve a uma actividade que não a profissional indicar o local de trabalho e a função que motivou a inscrição
(ex. Clube Desportivo).

Recepção dos participantes
Fórum Náutico do Município de Ílhavo: apresentação
Câmara Municipal de Ílhavo
Programa “Canoagem na Escola”
Federação Portuguesa de Canoagem
Águas Abertas: Natação sem limites. Planeamento de Actividades
Federação Portuguesa de Natação
Debate
Coffee Break
Programas Náuticos Municipais
AGAN - Asociacion Gallega de Actividades Nauticas
Baptismos de Vela: um desafio náutico
Federação Portuguesa de Vela
Debate
Fim dos trabalhos

Feira de Artesanato Náutico

data de nascimento

código postal

função*

telefone

Ficha de inscrição nº                    (a preencher pelos serviços)

15h00
15h30

16h00

16h30

17h00
17h30
17h45

18h15

18h45
19h15

15h00~20h00

I SEMINÁRIO NÁUTICO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO

Inscrição gratuita, sujeita às vagas existentes, até 11 de Março

PROGRAMA

Dia 13 de Março de 2009 | Museu Marítimo de Ílhavo

A criação do Fórum Náutico do Município de Ílhavo assume uma estratégia de dinamização das actividades náuticas,
nomeadamente na área do desporto, da cultura e do recreio, congregando esforços entre agentes que desenvolvem
a sua actividade nestas áreas, na prossecução de objectivos que visam potenciar as nossas condições naturais e a
nossa história, e que simultaneamente cumprem a missão de serem factores de diferenciação, valorização e de
modernidade do Município de Ílhavo.
Estando numa fase inicial da sua actividade, vamos realizar o I Seminário Náutico do Município de Ílhavo, no dia 13 de
Março 2009, numa perspectiva de partilhar as primeiras actividades deste novo Fórum, conhecer programas desenvolvidos
pelas Federações de Canoagem, Natação e Vela, assim como experiências de associações náuticas da Galiza, usando
o espaço único do Museu Marítimo de Ílhavo.
Temos o maior gosto em que aceite este convite à participação, para que juntos possamos dar melhor contributo para
a dinamização das actividades náuticas, elemento de valorização do Município de Ílhavo, da Região de Aveiro
e de Portugal.

José Agostinho Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Museu Marítimo de Ílhavo
Av. Dr. Rocha Madail

3830-193 Ílhavo, Portugal
Tel 234 329 990
Fax 234 321 797

destinatários: Dirigentes, Treinadores e Atletas das modalidades náuticas; Técnicos Municipais de Desporto, Alunos e outros 
      interessados nas temáticas náuticas.

envio de inscrições: desporto@cm-ilhavo.pt ou pelo fax 234 329 601
Fichas de inscrição disponíveis em: www.cm-ilhavo.pt


