
Museu Marítimo de Ílhavo - Dia Internacional dos Museus 
 
17 e 18 de maio 
 
Seminário “O Trabalho no Mar: Memória e Futuro”  
Programa em www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt 

 
INSCRIÇÕES | ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt com os seguintes dados: nome, profissão, instituição e contactos. Inscrições abertas até 

15 de maio de 2013. 
 
18 de maio 
 
10h00-20h00 |  Dia Aberto  
Museu Marítimo de Ílhavo e Navio-Museu Santo André 
 
10h30 / 16h00 | Há Mar e Mar, há ir e voltar!  
Atelier de serviço educativo sobre o livro de Ricardo Henriques e André Letria 
 
Uma história é contada com palavras soltas de A a Z que se encontram no livro.  Os participantes apropriam-se das palavras 

pela repetição, aprendendo o seu significado.  

Essas mesmas palavras serão pista para as construções que se adivinham a seguir, entre elas as que estão no livro.  

Não fosse o MAR um atividário. Ah, tudo isto por equipas, claro! 

 

público-alvo: Famílias | limitado a 30 pessoas | gratuito | marcação prévia (234 329 990 / museuilhavo@cm-ilhavo.pt) | 90 min. 

 
14h00-18h00 | Demonstração de Nautimodelismo pela TEAM 
 
18h00 | Sessão comemorativa do Dia Internacional dos Museus 
 
Inauguração da exposição “Mares duma Figa” – Coleção de amuletos de Alexis Passechnikoff 
 
Resultado de um intenso e rigoroso trabalho de recolha desenvolvido pelo colecionador Alexis Passechnikoff, nesta exposição 

temos a oportunidade de conhecer a enorme variedade de amuletos que comunidades marítimas, de norte a sul do litoral 

português, ostentam nas suas embarcações de pesca como forma de protecção. Para além das cerca de 40 figas de madeira 

pertencentes a motoras, traineiras e arrastões, a exposição reúne um interessante conjunto de registos fotográficos. 
 
Inauguração da exposição de fotografia “Na Ponte - A bordo de um arrastão francês” de Boris Charcossey 
 
Entre o registo antropológico e o ensaio artístico, a exposição reúne um conjunto de fotografias intensas que documentam o 

quotidiano a bordo dos últimos navios arrastões de pesca industrial da frota francesa. Composta por 40 fotografias, a exposição 

oferece-nos um retrato muito intimista sobre o trabalho no mar realizado por marinheiros franceses, senegaleses e portugueses 

que compõem as tripulações dos navios Mariette Le Roch II e Julien Coléou. 

 
 
 
 
 



Inauguração da exposição temporária Marear - Da navegação astronómica à navegação eletrónica 
(apoio da Associação dos Amigos do Museu de Ílhavo) 

 
Ao longo de séculos, a ciência e o engenho dos marinheiros tentaram solucionar muitos e variados problemas que lhes 

permitissem dirigir, com rigor e segurança, um navio até ao seu destino. Durante as longas viagens ao bacalhau, oficiais e 

pescadores dominaram saberes, técnicas e instrumentos, desde os mais simples até aos de grande sofisticação, para 

conduzirem da melhor forma os seus navios rumo aos grandes bancos da Terra Nova e da Gronelândia. 
 
Assinatura de Protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo/Museu Marítimo de Ílhavo e 
Associação dos Amigos do Museu 



 

Seminário “O Trabalho no Mar: Memória e Futuro” 

Programa 

17 de maio - sexta-feira 

 

[09h30] Sessão de abertura 

José Ribau Esteves (Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo) 

 

[10h00] PAINEL I - História e Memória do Trabalho Marítimo 

Álvaro Garrido (moderador) 

 

Entre o Mar e a Laguna - uma leitura eco-histórica do trabalho marítimo 

Inês Amorim (CITCEM - FLUP) 

 

O Trabalho nas Comunidades Piscatórias 

Francisco Oneto (ISCTE - IUL) 

 

Trabalho no mar hoje: A identidade profissional das comunidades marítimas 

Luís Martins (Antropólogo) 

 

[Pausa para café] 

 

Pluriatividade dos homens do mar no período moderno – entre práticas e representações sociais 

Amélia Polónia (CITCEM - FLUP) 

 

Carreiras Militares Navais e a identidade profissional dos oficiais da Armada 

João Freire (ISCTE - IUL) 

 

[Debate] 

 

[14h30] PAINEL II -Políticas Públicas, Formação e Segirança no Mar 

Inês Amorim (moderadora) 



 

Políticas públicas para o trabalho no mar 

José Maciel (Sub-Diretor Geral da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos) 

 

Regulamentação, licenciamento e fiscalização das Profissões Marítimas  

João Carvalho (Presidente do IMTT) 

 

A Formação Profissional Marítima em Portugal  

Nelson Santos (Oficial da Marinha Mercante) 

 

A importância da formação na área da segurança marítima para as atividades económicas do mar 

Henrique Gouveia e Melo (Presidente do OSM) 

 

[Debate] 

[Pausa para café] 

 

PAINEL III 

João Freire (moderador) 

 

Segurança, Prevenção e Saúde no Mar 

Álvaro Cunha Lopes  (Diretor-Geral da Autoridade Marítima) 

 

Seguros Marítimos  

Joaquim Simplício (Diretor-Geral Adjunto da Mútua dos Pescadores) 

 

Assistência Social aos Pescadores nos dias de hoje  

Cristina Moço (Diretora de Ação Social Cooperativa e Formação da Mútua dos Pescadores) 

 

[Debate] 

 

 

 

 



18 de maio - sábado 

 

[10h00] O Trabalho no Mar - Perfis Profissionais e Competências 

Paulo Costa (moderador) 

 

Patrícia Carvalho (Arqueóloga Subaquática) 

Nuno Barreto (Velejador) 

Mestre José Miguel (Pescador) 

Júlio Pinheiro (Piloto da Barra) 

Francisco Henriques (Turismo cultural e ecológico – Observatório do Mar dos Açores) 

Anabela Valente (Rede Portuguesa de Mulheres da Pesca) 

José Paulo Vieira da Silva (Capitão da Marinha Mercante) 

Pedro Leite (Superintendente do Terminal Oceânico Galp Leça) 

 

[Pausa para café] 

 

[11h45] Debate – O Trabalho Marítimo: as perspetivas de Trabalhadores, Formadores e Empregadores  

Álvaro Garrido (moderador) 

 

Escola Náutica 

Escola Naval 

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche 

Instituto de Tecnologias Náuticas 

FOR-MAR – Carlos Serôdio   

ADAPI – António Schiappa Cabral  

OFICIAISMAR – Sousa Coutinho 

APARA – Mestre Adelino 

ISCIA 

 

Organizado em parceria com a Mútua dos Pescadores e com o CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar 
Cultura, Espaço e Memória). 

INSCRIÇÕES | ciemar.mmi@cm-ilhavo.pt com os seguintes dados: nome, profissão, instituição e contactos. 
Inscrições abertas até 15 de maio de 2013. 


