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O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) é uma aposta central e estratégica da Câmara Municipal 
de Ílhavo, que se vem afirmando com elevado sucesso, muito em especial desde o dia 21 
de Outubro de 2001 aquando da inauguração do seu actual  edi f íc io.

Aliando o carácter extraordinário e único da história da "Faina Maior" e da sua arquitectura, 
o MMI é hoje um marco referencial na museologia portuguesa e um elemento cada vez mais 
considerado no universo internacional dos Museus Marítimos de todo o Mundo.

O MMI vai continuar a ser uma aposta estratégica da CMI, diferenciadora do Município, 
da Região de Aveiro, da Região Centro e de um Portugal apostado em tirar mais valor do 
Mar.

Neste âmbito, assinalamos com particular empenho e especial gosto, a integração do 
MMI na Rede Portuguesa de Museus após candidatura aprovada pelo Instituto dos Museus 
e da Conservação. Esta é mais uma conquista de mérito e de responsabilidade que a CMI 
e o seu MMI assumem neste ano de 2010.

A cerimónia de integração realiza-se amanhã dia 18MAI10 às 16h00 no Museu Rainha 
D. Leonor, em Beja, e contará com a Presença da Sr.ª Ministra da Cultura sendo a CMI 
representada pelo Vereador da Cultura Eng. Paulo Costa. 

Amanhã, Dia Internacional dos Museus, o MMI oferece uma programação especial e 
diversificada, destacando-se a abertura da exposição “Mares Modernos”, uma exposição 
na qual se apresentam obras de Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Querubim 
Lapa, Noronha da Costa, Júlio Pomar, Júlio Resende entre outros, articulada com anteriores 
projectos expositivos, em especial com “Artes de Pesca. As Pescas na Arte” (2005) e “Rostos 
da Pesca” (2008). A apresentação do prémio MMI de Modelismo Náutico e do Projecto de 
Recuperação de Baleeiras terão também um destaque relevante.

No Navio-Museu Santo André o Dia é assinalado com a abertura da exposição “Missão: 
Defender os Oceanos” proveniente do Oceanário de Lisboa, especialmente direccionada 
para o público infanto-juvenil tendo por base a importância da preservação da biodiversidade 
marinha.  

Programa do Dia 18 Maio
10h-23h | Dia Aberto
10h-18h | Ateliers de Serviço Educativo
18h30 | Sessão Comemorativa

Inauguração da exposição de pintura Mares Modernos
Apresentação do prémio de Modelismo Náutico MMI e do Projecto de recuperação 
de baleeiras
Apresentação do livro “A Maritime Album” 

10h00 | Abertura da exposição Missão: Defender os Oceanos - Navio Museu Santo André

informação



Programa do dia 22 Maio
10h-18h | Visitas guiadas à exposição Mares Modernos e ateliers de Serviço Educativo
18h00 | Concerto de Primavera

Com os nossos melhores cumprimentos,

José Ribau Esteves, Eng.º
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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