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Integrado no programa das Comemorações do 75.º Aniversário do Museu Marítimo de
Ílhavo, A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) inaugura no próximo domingo dia 13 de janeiro,
pelas 16h30, o Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI), numa aposta
forte na promoção da Cultura de Mar do Município “Capital Portuguesa do Bacalhau”,
fechando assim as Comemorações dos 75 anos do MMI, no dia em que se assinalam os
115 anos da Restauração do Município de Ílhavo  .

 O “Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo” é uma obra localizada nos
terrenos mais a Norte dos espaços exteriores da antiga Escola Preparatória de Ílhavo, atual
CIEMar-Ílhavo, constituindo um novo elemento de atração do Município de Ílhavo, contribuindo
para a dinamização do turismo e do setor económico local, bem como para complementar
o discurso expositivo do MMI, iniciando a sua nova vida de tripla dimensão: museu,
investigação e aquário.

 Apresentamos de seguida um conjunto de informação sumária que caracteriza a aposta
e o investimento que a CMI tem executado no Museu Marítimo de Ílhavo, bem como alguns
dados sobre o Aquário dos Bacalhaus.

Museu Marítimo de Ílhavo - 75 anos de vida

Composto por um riquíssimo património natural, histórico e cultural, desde logo pela sua
proximidade à Ria e ao Mar, com forte tradição na Pesca do Bacalhau, o Município de Ílhavo,
tem vindo a afirmar-se de forma crescente, como local privilegiado de eleição para todos
quantos têm por objetivo desfrutar de bons momentos de cultura, de turismo e lazer.

Marco incontornável da História e Cultura das gentes de Ílhavo, o MMI tem constituído
uma aposta central da CMI na promoção e conservação do património do Município que
tem “O Mar por Tradição”, afirmando-se como uma referência na museologia portuguesa,
diferenciadora do Município, da Região de Aveiro, da Região Centro e de um Portugal
intimamente ligado ao Mar, tendo no ano passado alcançado os 500.000 visitantes.

Inserido no Projeto de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), a
intervenção do Centro de Investigação e Empreendedorismo (CIEMar) teve 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, tendo sido inaugurado e ativado no dia 31 de março de 2012.

Numa aposta de renovação e continuação do projeto cultural do Museu Marítimo de
Ílhavo, a CMI disponibilizou a primeira unidade de Investigação Histórico-Documental a ser
construída em Portugal integrando um Museu Marítimo, funcionando em articulação direta
com as Universidades e os seus Centros de Investigação de reconhecida competência na
área marítima.

Mais recentemente a CMI investiu na construção do Aquário dos Bacalhaus do Museu
Marítimo de Ílhavo completando discurso expositivo do MMI, conferindo a plenitude da nova
tripla dimensão deste espaço de cultura.
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Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo
Com um investimento total de 2,8 milhões de euros (cofinanciado em 85% pelo Programa

Operacional da Região Centro - Mais Centro), o Aquário de Bacalhaus integra-se no Programa
de Regeneração Urbana do Centro Histórico de Ílhavo (RUCHI), completando o discurso
expositivo do MMI, conferindo a plenitude da nova tripla dimensão deste espaço de cultura:
museu, aquário e investigação.

O novo edifício de ampliação do MMI desenvolve-se com ligação física direta ao atual
edifício do MMI e ao edifício do CIEMar-Ílhavo, contemplando uma área para instalação do
Aquário para Bacalhaus, uma área social e também uma zona dedicada às reservas do
Museu.

O Aquário dos Bacalhaus tem uma capacidade de 120 m3 de água, com uma temperatura
que em média rondará os 12.ºC, havendo a necessidade de atingir artificialmente as condições
de salinidade próximas do existente no habitat natural, utilizando-se para tal um sal medicinal
importado da Alemanha (uma vez que o sal nacional não reúne as características técnicas
para responder às exigências).

A alimentação dos Bacalhaus é assegurada gratuitamente pela APARA - Associação de
Pesca Artesanal da Ria de Aveiro, numa aposta na valorização da cooperação institucional
com o Município de Ílhavo, em particular com o seu MMI.

O MMI é um elemento central na aposta da CMI nos valores principais da sua história,
cultura e economia do Mar, sendo um fator de diferenciação do Município que tem “O Mar
por Tradição”.

--»» Cooperação com o Museu Marítimo de Alesund (Noruega)
A Cooperação Institucional do MMI com o Museu Marítimo de Alesund (Noruega) teve

inicio em 2006 aquando da visita do Presidente da CMI, na qual foi possível perceber o
funcionamento e verificar as características do Aquário de Bacalhaus, bem como debater
as primeiras linhas orientadoras para a colaboração entre os dois Museus Marítimos, com
o objetivo principal de potenciar a divulgação da história e cultura do Bacalhau.

Mais recentemente, em 2011, o Vice-Presidente da CMI deslocou-se ao Museu Marítimo
de Alesund, acompanhado da equipa de projetistas do Aquário do Museu Marítimo de Ílhavo,
com o objetivo de realizar um conjunto de reuniões técnicas promovidas no âmbito da boa
cooperação institucional.

O Museu Marítimo de Alesund assume um importante papel na cooperação institucional,
prestando apoio técnico no âmbito da elaboração e do funcionamento do Aquário de
Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo, bem como o fornecimento gratuito de parte dos
Bacalhaus que vivem no Aquário do MMI.

»» Alguns dados / números sobre o Aquário dos Bacalhau do MMI:

» Projeto: ARX Portugal Arquitetos, Lda.
Custo do projeto -  289.050,00 ¤ (iva incluído)

» Obra: Adjudicatário: Encobarra - Engenharia, SA
Valor da obra:  2.934.708,00 ¤ (iva incluído)
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» FEDER:PO da Região Centro - Mais Centro: 2.439.627,50¤.

» Fiscalização de Obra: Câmara Municipal de Ílhavo

» Assistência técnica (funcionamento do aquário): ADN AQUARIUM DESIGN, LDA
Contrato de assistência técnica (3 meses)  14.760,00 ¤ (iva incluído)

» Transporte dos bacalhaus: Flying Sharks, Lda.
Custo: 14.000,00 ¤  (iva incluído)

» Alimentação dos bacalhaus: APARA - Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro
Fornecimento gratuito - cooperação institucional

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,

Guilherme Teixeira Carlos, eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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