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2. Centro de Documentação de Ílhavo (CDI) quer criar “pontes” com a
comunidade

No dia  9  de  junho  comemora-se  o  Dia  Internacional  dos  Arquivos,  com o objetivo  de
potenciar a reflexão sobre o papel e a importância dos arquivos.

Para  as  celebrações  deste  ano,  a  Câmara  Municipal  de  Ílhavo  pretende  consolidar  a
Semana dos Arquivos com um conjunto de iniciativas que permitem abrir o CDI à comunidade,
criando “Pontos (e pontes) de Acesso” com todos os interessados pela história e informação
documental, para além dos investigadores e especialistas.

Assim, entre os dias 10 a 15 de junho será apresentada uma programação diversificada,
transversal a várias gerações e públicos, culminando, no dia 15 de junho, com um Seminário
(formação  certificada  para  professores)  que  debaterá  a  Arqueologia  Documental,  dando
seguimento aos recentes trabalhos de prospeção realizados no Município, em finais de 2018.

A Autarquia considera que a informação documental arquivada, analisada e investigada
pelo CDI é extremamente valiosa para se resignar a ser consultada pontualmente por alguns
investigadores. Por isso, o Arquivo deve existir para servir a comunidade, pelo que não deve
nem pode estar fechado, deve ir ao encontro de todos, suscitando o sentimento de pertença na
gente da terra e transportando a imagem de marca do Município além-fronteiras.

Programa

10 de junho
10h00 Visitas  orientadas  Sentidos  de  Mar:  “Porto  de  Aveiro  –  pesca  e  outras

indústrias, a história das histórias”.
Custo: 10,00€/pessoa
Inscrições através do telefone 234 329 990 ou através do e-mail visitas.mmi@cm-ilhavo.pt
Idade mínima recomendada: 12 anos

11 de junho
14h30  Oficina  de  fotografias  bordadas  -  Elaboração  de  quadros  de  fotografias  de

mulheres ilhavenses
Público-alvo: Maioridade
Inscrições gratuitas através do e-mail maioridade@cm-ilhavo.pt ou 234 329 636, limitadas

a 10 participantes

12 de junho
10h00 “Vamos à Ilha’vô?” - Contos da Nossa História e das Nossas Gentes
Público-alvo: Jardins de Infância
Inscrição através do e-mail cdi@cm-ilhavo.pt
Gratuito
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14h30 e 17h30 Oficina de Grafologia, com Maria Helena Malaquias
Público em geral
Inscrições gratuitas através do e-mail  cdi@cm-ilhavo.pt ou 234 092 496, limitadas a 10

participantes

13 de junho
14h30 “O Arquivo do Avesso” -  Visita guiada ao CDI e à exposição “Do Paleolítico à

atualidade: herança arqueológica”
Teatralização pela Turma de Teatro de Literatura da Universidade Sénior do Centro Social

e Paroquial da Gafanha da Nazaré
Público em geral
Inscrições gratuitas através do e-mail cdi@cm-ilhavo.pt ou 234 092 496

14 de junho
14h30  Oficina  de  fotografias  bordadas  -  Elaboração  de  quadros  de  fotografias  de

mulheres ilhavenses
Público-alvo: Maioridade
Inscrições gratuitas através do e-mail maioridade@cm-ilhavo.pt ou 234 329 636, limitadas

a 10 participantes

15 de junho
09h30 às 17h00 Seminário “Arqueologia Documental”
Inclui o lançamento das publicações
“Nossa Gente: Biografia de Viriato Teles”
“Do Paleolítico à atualidade: herança arqueológica”
Público-alvo: professores*, estudantes*, público em geral
* formação certificada, inscrição através do CFAECIVAOB em www.cfaecivaob.pt
Gratuito, inscrições até 13 de junho
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