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Exposição
“Há pesca em Vila do Conde”

Horário:

Palestra com o Engenheiro Augusto Maia

2ª a 6ª - 10 às 18 horas

“A História da Estação Aquícola de Vila
Mais informações através de:

do Conde”

Telefone: 252 637 002

12 de Novembro, 21h
E-mail: cmia-viladconde@sapo.pt

Breve nota biográfica

“A História da Estação Aquícola

de Vila do Conde”

Augusto João Barbosa Maia
Licenciado em Engenharia de Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra.
Trabalha na Estação Aquícola de Vila do Conde desde 11 de Setembro de 1978, tendo participado em diversos projectos no âmbito da
piscicultura.
Em 1997, transitou para a Divisão de Caça e
Pesca nas Águas Interiores da Direcção Regional de Entre Douro e Minho, tendo sido
nomeado responsável pelo edifício do Centro
Aquícola do Rio Ave, com competências nos
sectores piscícola e cinergético.
Para além destas funções, tem sido convidado
para participar na recuperação técnica de
infra-estruturas piscícolas na área da jurisdição da circunscrição Florestal do Norte e tem
colaborado em vários protocolos com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
entre outros.

Esta palestra surge no âmbito da exposição “Há
pesca em Vila do Conde” que estará patente
nas instalações do Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental de Vila do Conde até
13 de Novembro.

Em 1886, sob proposta da Comissão Central
Permanente de Piscicultura e por despacho
do Ministro das Obras Públicas, Dr. Bernardino Machado, foi decidido criar a Estação Aquícola de Vila do Conde.
A edificação começou em 1894, na margem
direita do rio Ave. O corpo central do edifício
projectado era composto por um vestíbulo,
dois gabinetes e um laboratório e os primeiros tanques onde se deu início à cultura dos
salmonídeos.
Em 1911, o ministro do Fomento autorizou a
verba necessária para ampliar as instalações
com laboratórios de piscicultura e de investigação científica e a canalização de água por
um aqueduto, tendo para isso, sido instalado
um grande carneiro hidráulico, tendo sofrido
diversos melhoramentos posteriores, consoante os projectos de investigação que
foram surgindo.
Actualmente, a Estação Aquícola do Rio Ave
pertence à Direcção Regional das Florestas do
Norte – Autoridade Florestal Nacional, sob a
alçada do Ministério da Agricultura e do
Desenvolvimento Rural e das Pescas.

