
O Mar é fixe mas não é só peixe 11h00 às 19h00 
É também ciência, economia, lazer e muito mais. Visite a exposição interactiva que nos leva ao mundo das 
embarcações e contentores, bóias e faróis, empilhadoras e cabos, portos e marinheiros.
Nave do Pavilhão. Entrada paga.

Descobre os Recursos Marinhos 11h00 às 18h00
Faça caviar a partir de algas marinhas, participe num leilão de peixe na lota ou recolha bactérias do fundo do mar. 
Mergulhe nas nossas actividades e fique a conhecer os vastos recursos que o Oceano tem para oferecer. 
Átrio e exterior do Pavilhão. Acesso gratuito.

Tardes oceânicas: Recursos marinhos
3 de Março, Sábado |Pavilhão do Conhecimento-Ciência Viva

Pesca e Aquacultura 
O peixe certo |TOP5 do pescado português | Leilão na lota |  
Cerco, covo ou anzol? | Vai um afundanço? | Pescar ou criar? 
O futuro do nosso peixe | Redes de bolhas e baleias 
corcundas | Pescado é Saúde | Que peixe comer? |  
Catraios e canoas: as embarcações tradicionais do Tejo.

Biotecnologia
20 mil bactérias submarinas e as suas 1001 aplicações! | 

Microalgas: um oceano de oportunidades | Caviar de fruta.

Salicultura
Do mar ao prato.

Energias renováveis
Windfloat: a energia dos ventos oceânicos | Central de 
Ondas do Pico e a onda das energias renováveis.

Recursos minerais
É preciso ir ao fundo do mar para lavar os dentes? | 
Duplicar Portugal.

Plâncton sob investigação 12h00, 15h00, 17h00
Descubra que misteriosos organismos marinhos derivam ao sabor das correntes oceânicas.
Laboratório do Pavilhão. Actividade gratuita para maiores de 6 anos. Inscrição na bilheteira.

A menina do Mar 15h00
Mergulhe no imaginário deste conto infantil sobre a vida marinha. 
Biblioteca do Pavilhão. Actividade gratuita. Inscrição na bilheteira.

Peixes, bactérias e minerais abissais 16h30 às 17h30
Quatro especialistas nas áreas da pesca, aquicultura, biotecnologia e geologia marinha juntam-se para falar da 
importância dos recursos marinhos no nosso dia-a-dia.  

João Garriapa - Fileira do Pescado |  Teresa Mouga - Bubble Net  |  Helena Vieira - Bioalvo 
Luis Menezes Pinheiro - Centro de Estudos do Ambiente e do Mar

Auditório do Pavilhão do Conhecimento. Actividade gratuita

Entidades participantes:


