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1. Museu Marítimo de Ílhavo atinge recorde de visitantes em 2015 
 
O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) fechou o ano de 2015 com o maior número de visitantes da sua 

história: registou 79.000 entradas. Este número supera o anterior recorde de públicos do Museu, 
alcançado em 2013, ano da inauguração do Aquário dos Bacalhaus em que registou 77.000 visitantes. 

Em 2015, o MMI registou também os valores de receita própria (provenientes de ingressos e de 
vendas na loja e livraria) mais altos da sua história.  

Este número recoloca o MMI entre os dez museus mais visitados do país e confirma a tendência 
de alargamento de públicos que o Museu tem evidenciado ao longo dos últimos anos. A afirmação do 
MMI no plano nacional e internacional exprime-se numa atração de públicos cada vez mais ampla, que 
conjuga o âmbito local, a região lagunar, os distritos da região centro e norte e todas as comunidades 
marítimas do país, às quais o MMI dedica o seu projeto, em especial o seu trabalho em torno da memória 
social da vida marítima. A afluência de público estrangeiro também tem aumentado, beneficiando do 
crescimento do turismo na região. 

Este balanço, muito positivo, deve-se ao interesse do público, da sociedade portuguesa pela 
cultura do mar, revelada num enquadramento de extraordinária qualidade arquitetónica do Museu e a 
singularidade do seu Aquário dos Bacalhaus. 

A tentativa de colocar o Museu numa posição de liderança no campo dos museus marítimos tem 
sido decisiva para construir redes nacionais e internacionais e ensaiar projetos capazes de renovar a 
museologia marítima em Portugal. A revista “Argos”, que teve em 2015 o seu terceiro número, é disso 
exemplo. 

A solidez do MMI enquanto organização museológica singular deve-se ao permanente 
investimento do Município de Ílhavo, à consistência do seu projeto sociocultural e ao trabalho da sua 
Equipa. A permanente renovação do projeto e a qualificação do Museu devem muito à interação com os 
públicos e à energia da Associação dos Amigos do Museu. 

Em 2016, o MMI procurará construir novas parcerias nacionais e internacionais, concretizando 
projetos expositivos e editoriais de qualidade. A articulação entre investigação e programa expositivo, 
assim como a qualificação do serviço educativo, serão eixos fundamentais do programa museológico. A 
renovação do discurso expositivo do Navio-Museu Santo André será outro projeto a concretizar. 

 
 

2. Entrega dos Certificados e Bolsas do Programa Vocação 2015 – Turno 3 
 
Realiza-se na próxima quarta-feira, dia 6 de janeiro, pelas 18h00, no Fórum Municipal da 

Juventude de Ílhavo, a entrega dos Certificados e Bolsas aos 18 participantes no 3.º turno do Programa 
Vocação 2015. 

Dirigido a jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 25 anos que estudem e/ou residam 
no Município de Ílhavo, o Programa Vocação está estruturado em três turnos: o primeiro de janeiro a 
março, o segundo de abril a junho e o terceiro de outubro a dezembro, com a realização de projetos em 
áreas tão diversas como o ambiente, o desporto, a juventude, a história e o património, a animação 
cultural ou a dinamização de espaços. Cada jovem realiza 90 horas, recebendo no final um certificado de 
participação e uma bolsa de 200 euros. 

Na edição de 2015 registaram-se 119 inscrições, num total de 58 participações: no primeiro turno 
participaram 19 jovens, no segundo 21 e neste terceiro 18,  o que demonstra o sucesso e a importância 
no desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais, através do contacto dos jovens 
com o mundo de trabalho. 



O primeiro turno de 2016 está prestes a arrancar,  mas as inscrições para os segundo e terceiro 
turnos encontram-se abertas no Fórum Municipal da Juventude - Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Gafanha da 
Encarnação e Gafanha do Carmo. 

As Normas de Participação e as Fichas de Inscrição estão disponíveis em www.cm-ilhavo.pt. 
 
 

3. Fórum Municipal da Maior Idade assinala terceiro aniversário dia 7 de 
janeiro 

  
O Fórum Municipal da Maior Idade assinala na próxima quinta-feira, dia 7 de janeiro, o seu terceiro 

aniversário, estando a Câmara Municipal de Ílhavo a preparar um momento simbólico que terá lugar, 
entre as 14h30 e as 16h30,  nas instalações do próprio Fórum. 

Partindo do verdadeiro sentido da palavra “Aniversário”, pretende-se criar uma tarde cheia de 
alegria, recordações e partilha entre todos os utilizadores do Fórum Municipal da Maior Idade, tendo 
como base a oferta de presentes simbólicos, através da criação de um conjunto de cartões, escritos por 
cada um, que posteriormente irão ser afixados num grande placard, que passará a fazer parte da história 
do Fórum. 

No final, para além a tradicional música de “Parabéns”, será projetado um pequeno filme dirigido 
ao Fórum, que engloba momentos de prazer e recordação de todos aqueles que utilizam e dão vida ao 
espaço.  

Este equipamento municipal, acolhe mensalmente uma média de 1.000 utentes, tem-se afirmado 
ao longo da sua existência como um espaço de encontro, convívio, aprendizagem e partilha, assumindo 
a centralidade da política desenvolvida no âmbito do Pelouro da Maior Idade do Município de Ílhavo.   

Nestes três anos foi dinamizado um trabalho de parceria na realização de diversas atividades pelas 
várias Instituições envolvidas, nomeadamente a Câmara Municipal de Ílhavo, a Junta de Freguesia da 
Gafanha da Nazaré, a Obra da Providência, o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Nazaré, a 
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo, a Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da 
Encarnação, a Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo, o CASCI e o Património dos 
Pobres da Freguesia de Ílhavo (Lar de S. José) e a Associação Aquém Renasce, estando todos de 
Parabéns. 

 

http://www.cm-ilhavo.pt.

