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No âmbito do cumprimento do Plano de Acção de 2007, a Câmara Municipal de Ílhavo 
tem como uma das suas prioridades a implementação de uma nova política cultural, que 
propicie a qualificação da produção e da oferta cultural, assim como a sua promoção junto 
de novos públicos.

A escolha do Ano 2007 para materializar essa nova política, cujos contornos completos 
serão apresentados oportunamente, tem muito a ver com o facto de neste ano se comemorarem 
os 70 anos do Museu Marítimo de Ílhavo e se verificar no último trimestre do ano, a activação 
do Centro Cultural de Ílhavo.

Os 70 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, são o momento escolhido pela Câmara Municipal 
de Ílhavo para marcar uma referência à rica história deste Museu Municipal, para apresentar 
trabalhos de grande importância sobre a história do Museu e “dos Ílhavos”, e para levar o 
Museu para novos desafios e novos públicos. 

No Município que tem “o Mar por Tradição”, o Museu Marítimo de Ílhavo, com as muitas 
histórias que investiga e partilha - das quais se destaca a da pesca à linha do bacalhau -, 
é um elemento estruturante da política cultural que temos concretizado e que vamos continuar 
a concretizar, num crescimento cada vez mais para a dimensão nacional e internacional.

A apresentação do programa das comemorações dos 70 anos do Museu Marítimo de 
Ílhavo ocorre no Navio Museu Santo André, ancorado no seu Cais sobre o Canal de Mira 
da Ria de Aveiro no Jardim Oudinot (Gafanha da Nazaré), regressando ao convívio de todos 
após um investimento de restauro e de valorização do seu discurso expositivo. 

O Navio Museu Santo André foi uma importante aposta da Câmara Municipal de Ílhavo 
na valorização do Museu como “Casa de Cultura do Mar” e Museu Vivo e moderno na sua 
relação com a história e com as Pessoas.

No último trimestre do ano, o Centro Cultural de Ílhavo vai marcar o ritmo de uma cultura 
produzida e promovida com maior capacidade e dimensão, partindo à conquista de novos 
públicos no Município e na Região, numa aposta parceira e complementar com o muito 
trabalho que tem vindo a acontecer a este nível. Mais e Melhor acção cultural com uma 
perspectiva integrada no caminho de desenvolvimento que temos vindo a construir, é a 
opção que vamos concretizar em 2007.

A aposta no desenvolvimento turístico do Município com base nas suas condições naturais 
e na sua história, é um vector fundamental do futuro que estamos a construir a cada dia. 

Convidamos as Forças Vivas e a População a viver este dia de Sábado, 13 de Janeiro 
de 2007, dia importante e festivo, com a reabertura do Navio Museu Santo André (aberto
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das 14 às 20 horas) e a apresentação do programa das comemorações dos 70 anos do 
Museu Marítimo de Ílhavo (com sessão pública às 16 horas). 

Agradecemos desde já a sua presença e apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

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