
 1 

 
 
 

Gabinete de Comunicação 
Nota de Imprensa n.º 30, de 07 de março de 2019 

 

 
 
 
 
 

1. Museu Marítimo de Ílhavo na rota do Município do Dubai 
A singularidade do Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) projeta a sua missão e o seu papel 

museológico, patrimonial, cultural, histórico e arquitetónico para além fronteiras. 

Fronteiras, diga-se, bem longínquas como o comprova a visita, realizada na semana 

passada, ao Museu Marítimo efetuada pelo arquiteto Khalid Mohammed Ahmad, responsável 

pelo Gabinete de Projetos Patrimoniais e Arquitetónicos do Município do Dubai. 

Esta visita, da responsabilidade do Município do Dubai, teve como objetivo conhecer a 

estrutura e o conceito museológicos do MMI, o seu papel patrimonial, a sua arquitetura e o 

trabalho que desenvolve dentro da importante e particular vertente marítima e da relação do 

homem com o Mar. 

É com manifesto sentido de orgulho que a Câmara Municipal e a direção do Museu veem 

reconhecida internacionalmente a importância museológica do MMI, nomeadamente, como 

descreve Álvaro Garrido, Consultor do Museu e Professor Universitário, pelo «trabalho que é 

desenvolvido não só do ponto de vista museológico (preservação do património material e 

imaterial e acervo), mas também na área da Investigação (História Marítima, Antropologia 

Marítima, Geografia Marítima, produção documental), do Ambiente e da Educação para a 

Literacia do Mar.  

No final da visita, Khalid Ahmad demonstrou a sua satisfação pela perceção de «um 

Museu fora do que é o contexto tradicional, onde cada espaço, cada peça, cada objeto contam 

uma história, muitas histórias, no seu conjunto, e onde o seu percurso retrata, preserva e 

trabalha a memória patrimonial da identidade marítima dos ilhavenses e dos portugueses. 

 

 

 

2. Museu Marítimo de Ílhavo assinala Dia Mundial da Água 
Água para beber, água para lavar, água para fabricar, água para regar, água para nadar, 

água para navegar, água para viver. As utilizações são muitas, mas poucas vezes existe 

consciência para o uso responsável deste bem tão precioso. No Dia Mundial da Água, que se 

assinala a 23 de março, o Museu Marítimo de Ílhavo relembra a importância da preservação da 

água com uma série de atividades durante todo o dia. 

O dia começa de forma relaxante com uma aula musicomeditativa, com Sílva Gomes, 

junto ao Aquário dos Bacalhaus. Durante a manhã realiza-se, também, mais uma edição das 

visitas orientadas “Sentidos de Mar”, sobre o tema “os Vougas na Ria de Aveiro”. Desta vez, os 

participantes partem de bicicleta desde o Farol da Barra até aos estaleiros Delmar Conde 

Construções Navais. 

O Dia Mundial da Água será ainda marcado por duas formações. O ator, encenador e 

escritor Sandro William Junqueira orienta um workshop de escrita criativa que tem o mar como 

inspiração, e arranca a Formação de Iniciação ao Modelismo Naval, que se prolonga até 11 de 

maio, em oito sessões. 

O início da tarde é dedicado às famílias, com o Quiz do Dr. Why dedicado à temática 

marítima. Seguir-se-á a realização de mais uma edição das Conversas do Mar, desta feita sob 

o tema “Os paradoxos da cultura marítima”, em torno da exposição temporária patente no 

Museu “O meu país é o que mar não quer”. Pedro Prista, doutorado em antropologia social 

(ISCTE- IUL), é o convidado desta sessão. 

O Dia Mundial da Água prolonga-se até ao dia seguinte, com a atividade “Noite no 

Museu”, em que as crianças dos 6 aos 12 anos têm a possibilidade de passar a noite no Museu 

Marítimo de Ílhavo. 
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Mais informações e inscrições em: www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt 

 

 

PROGRAMA 

 

9h30 

Meditação no Aquário 

Aula de Musicomeditativa com Sílvia Gomes (Crisom) 

Público-alvo: adultos 

Limitado a 20 participantes (necessário esteira/colchão e roupa confortável) 

Gratuito, mas sujeito a inscrição prévia: 

234 329 990 ∙ visitas.mmi@cm-ilhavo.pt 

 

10h00-12h30 

Visitas orientadas “Sentidos de Mar”: Os Vouga na Ria de Aveiro 

Passeio de bicicleta, a partir do Farol da Barra, com visita aos estaleiros DC Delmar 

Conde Construções Navais 

Bicicletas disponibilizadas pela organização - Limitado a 20 participantes 

Idade mínima recomendada: 12 anos 

Inscrições: 234 329 990 ∙ visitas.mmi@cm-ilhavo.pt 

€8,00 

 

10h00-13h00 e 14h30-17h30 

Workshop Escrita criativa com Sandro William Junqueira 

A imaginação por detrás da mão (um encontro com a escrita e com o mar) 

Público-alvo: interessados nos mecanismos de escrita e imaginação 

Limitado a 14 participantes 

Gratuito, mas sujeito a inscrição prévia: 

234 329 990 ∙ visitas.mmi@cm-ilhavo.pt 

 

10h00-13h00  

Formação de Iniciação ao Modelismo Naval  

23 março a 11 de maio - 8 sessões 

Público-alvo: M/16 anos - Limitado a 12 participantes 

Inscrições até 17 de março  

234 329 990 ∙ visitas.mmi@cm-ilhavo.pt 

€10,00 

 

15h30 

 r      -  ui  de  e  ti a Mar ti a 

Para famílias com perguntas de temática marítima 

Público-alvo: famílias - Limitado a 50 participantes 

Gratuito 

 

17h00 

Conversa de mar: Os paradoxos da cultura marítima, com Pedro Prista (ISCTE–IUL) 

E  torno da exposição “O  eu pa s é o que o  ar não quer” 

Gratuito 

 

21h00 

Noite no museu 

Público-alvo: crianças dos 6 aos 12 anos - Limitado a 20 participantes 

€5,00 

 


