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No próximo sábado, dia 31 de março, a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) irá inaugurar
o Centro de Investigação e Empreendedorismo, CIEMar-Ílhavo, localizado na Antiga Escola
Preparatória de Ílhavo, junto ao Museu Marítimo de Ílhavo (MMI).

Inserido no Projeto de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), a
intervenção do Centro de Investigação e Empreendedorismo tem por principal objetivo a
criação de um arquivo documental de temática marítima, investigação histórica, formação
e incubação de empresas, dando uma nova vida ao edifício da antiga Escola Preparatória
de Ílhavo, num investimento de cerca de um milhão de euros cofinanciado em 85% pelos
Fundos Comunitários do PORCentro/QREN.

Numa aposta de renovação e continuação do projeto cultural do Museu Marítimo de
Ílhavo, a CMI disponibiliza a primeira unidade de Investigação a ser construída em Portugal
em estreita articulação com um Museu Marítimo, bem como em articulação direta com as
Universidades e os seus Centros de Investigação de reconhecida competência na área
marítima.

O CIEMar-Ílhavo assume-se como um novo elemento criativo e estratégico para o
crescimento e afirmação do MMI, visando promover cultural e socialmente as atividades
económicas relacionadas com o Mar, impulsionando as dinâmicas de investigação e do
conhecimento científico no âmbito da cultura marítima.

A Inauguração terá início pelas 17.00h, destacando-se os seguintes momentos:

- Assinatura de protocolos de cooperação:
- CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultural, Espaço e Memória”,

Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
- CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, Universidade de Aveiro;
- CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, Universidade de Coimbra;
- APA - Administração do Porto de Aveiro;
- Lançamento do Prémio de Estudos em Cultura Marítima Octávio Lixa Filgueiras;
- Inauguração da Exposição Viagens na coleção do Museu Marítimo de Ílhavo (1922-

1937).

Por considerar de elevada importância para o Município de Ílhavo, bem como para o
panorama cultural nacional, apresento o convite a V.ª Ex.ª, para que esteja presente neste
momento integrante das comemorações do 75 Aniversário do Museu Marítimo de Ílhavo que
a CMI está a assinalar neste ano de 2012 com especial atenção.

Prémio Octávio Lixa Filgueiras - breve apresentação
Em 2007 o Museu Marítimo de Ílhavo acolheu, sob forma de depósito, o arquivo pessoal

do distinto investigador Octávio Lixa Filgueiras, num ato de relevante importância para o
fortalecimento do programa museológico, reforçando as relações com a comunidade científica
e com vários museus marítimos nacionais e europeus. A partir de 2012, o arquivo pessoal
fica entregue ao MMI em regime de doação a título definitivo.
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Instituído pela CMI, este prémio destina-se a homenagear um dos mais distintos
investigadores portugueses de temas de Cultura Marítima, promovendo a investigação relevante
na área das Ciências Sociais dedicada a temas e problemáticas de Cultura do Mar, consolidando
o MMI como instituição museológica assente em dinâmicas de investigação aplicadas a um
projeto cultural capaz de exercer impacto em diversas comunidades de público.

II - Navio-Museu Santo André reabre ao Público

Após um período de intervenção de recuperação da infraestrutura, com relevo para os
trabalhos de reparação e pintura do costado e dos mastros, assim como isolamento do
convés, o Navio Museu Santo André reabre ao público no próximo Domingo, dia 1 de abril,
já com o novo horário de verão (terça a sexta-feira - 10.00h às 18.00h; sábado a domingo
- 14.00h às 18.00h), com um conteúdo expositivo em renovação, valorizando a celebração
dos 75 anos de vida do MMI.

O interior do navio surgirá enriquecido com novos suportes de comunicação, beneficiações
em diversos espaços do circuito expositivo e roteiros temáticos de visita para diferentes
públicos.

Aberto ao público como Navio-Museu e Pólo do Museu Marítimo de Ílhavo, em 23 de
agosto de 2001, o Arrastão Santo André tem sido nos últimos 10 anos um elemento chave
no perpetuar da memória e da história da Pesca do Bacalhau, tendo sido já visitado por
cerca de 240.000 Pessoas, numa aposta da Câmara Municipal de Ílhavo na promoção e
conservação do património do Município que tem “O Mar por Tradição”.

Visite www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt e consulte o programa da comemoração dos 75
Anos do Museu Marítimo de Ílhavo.

Agradecemos desde já a sua presença, bem como toda a atenção dispensada, e
apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

José Ribau Esteves, eng.
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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