
    

Museu Marítimo de Ílhavo regista maior número de visitantes 

de sempre 

 

O Museu Marítimo de Ílhavo fechou o ano de 2017 com o maior número de 

visitantes da sua história: 85.427.  

O MMI reforça assim a sua condição de museu municipal com mais público em 

Portugal e coloca-se entre os maiores museus portugueses. 

No ano em que comemorou o seu 80º aniversário, o MMI atraiu mais público do que 

nunca. Relativamente a 2016, ano em que atingiu o seu máximo de visitantes e 

ultrapassou pela primeira vez as oitenta mil entradas, o Museu registou um 

crescimento de 5%.  

O crescimento sustentável do público que visita o MMI deve-se a três fatores 

essenciais: i) à qualidade e singularidade do MMI, um museu marítimo reconhecido 

em diversos países; ii) ao facto de dispor de um aquário de bacalhaus e de um 

navio-museu; iii) à dinâmica da programação e à oferta de atividades orientadas 

para a cultura do mar.  

Os excelentes números alcançados em 2017 relacionam-se, também, com a 

programação especial que assinalou os oitenta anos de vida do Museu, com a 

reabertura aos domingos e com os efeitos positivos do afluxo de turistas a Ílhavo, à 

região de Aveiro e ao centro de Portugal. 

Estes números refletem um projeto cultural amadurecido e um equipamento 

municipal de grande escala, cuja média de visitantes transitou de cinquenta mil, 

entre 2001 e 2010, para os setenta mil, entre 2011 e 2017. Este caminho traduz um 

processo de diversificação de públicos, uma identificação forte das comunidades 

marítimas com o projeto do Museu e um recrutamento cada vez mais alargado de 

visitantes.  

Durante o ano de 2018, o MMI registará um milhão de visitantes desde que abriu 

portas, ampliado e renovado, em 2001.  

Este mês arranca a nova programação do Museu que começa com as Visitas à 

Bolina, nos dias 6 e 7 de janeiro, e com o 5.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus 

(mais informação nas páginas seguintes). 

 

 

 



    

 

5.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus 

 

O Aquário dos Bacalhaus do Museu Marítimo de Ílhavo completa uma mão cheia de 

anos a 13 de janeiro. As comemorações são sobretudo dedicadas à família, com 

dois momentos de puro deleite que permitirão, por um lado, experimentar a 

tranquilidade e a beleza do Aquário dos Bacalhaus e, por outro lado, conhecer mais 

acerca do silencioso mundo destes habitantes das águas geladas do Atlântico Norte.  

De manhã, a partir das 10h00, o Aquário ficará reservado a uma aula de Yoga para 

pais e filhos; à tarde, às 15h30, realiza-se uma visita especial que permitirá escutar 

o silêncio do fundo do mar. Durante este dia as visitas ao Museu Marítimo de Ílhavo 

são gratuitas, entre as 10h00 e as 18h00. 

As inscrições para ambas as ações podem realizar-se até 11 de janeiro por telefone 

(234 329 990) ou por email (visitas.mmi@cm-ilhavo.pt). 

 

PROGRAMA 

Dia aberto 

Visitas gratuitas ao Museu Marítimo de Ílhavo das 10:00 às 18:00 

 

10:00 Sessão de Yoga para famílias * 

Duração 60min.  

Público-alvo 1 adulto + 1 criança  

Limitado a 16 pessoas (8 crianças e 8 adultos) 

€6,00 (1 adulto + 1 criança) 

 

15:30 “O Silêncio do Fundo do Mar” * 

Visita especial do Aquário dos Bacalhaus  

Público-alvo famílias  

Limitado a 25 pessoas  

€3,00 

 

 * Inscrições até 11 de janeiro: 

234 329 990 ou visitas.mmi@cm-ilhavo.pt 
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Visitas à Bolina 

 

Em 2018, no primeiro fim de semana de cada mês, o Museu Marítimo de Ílhavo 

promove as Visitas à Bolina, que, através do olhar de um mediador, darão a 

conhecer um pouco melhor as coleções expostas, sala a sala.  

Ao longo da visita, dá-se destaque a uma peça, coleção ou parte do edifício, numa 

descoberta conjunta entre visitantes e guia. 

As primeiras Visitas à Bolina realizam-se no dia 6 de janeiro, às 10h30, e no dia 7 de 

janeiro, às 15h30.  

Limitado a 25 pessoas, a participação nas Visitas à Bolina requer inscrição, que 

pode ser feita por telefone (234 329 990) ou por email (visitas.mmi@cm-ilhavo.pt). A 

taxa de ingresso será igual à praticada nas visitas regulares ao Museu Marítimo de 

Ílhavo. 
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