
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.

Titanic, 100 anos depois 11h00 às 18h00

Foi há 100 anos que naufragou o que foi em tempos o maior navio do mundo. Descubra a história do Titanic nas várias actividades 
que temos para a sua família. Venha construir o seu próprio barco, aprenda a navegar e tente decifrar mensagens em código 
morse. 
Átrio e exterior do Pavilhão. Acesso gratuito.

Tardes oceânicas: TITANIC, 100 anos depois
14 de Abril, Sábado | Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva

Vai um mergulho? | Afundar um navio de propósito? | Catraios, Faluas e Canoas | Navios grandes, portos gigantes | Navegar no escuro | 

Icebergue em frente | Tens lugar no bote? | Navegar e pilotar na Marinha | Ateliê de nós | Os maiores do mundo | Nome de Código: Morse

Maré Negra 12h00, 15h00, 17h00

Venha simular um acidente com um navio petroleiro e descobrir quais os melhores métodos para remover o petróleo da água.
Laboratório do Pavilhão.  Actividade gratuita para maiores de 6 anos.  Inscrição na bilheteira.

Constrói o teu barco 12h15, 15h15

Neste ateliê vais dar novo uso a pacotes de leite, garrafas, sacos de plástico  e outros materiais. Só precisas de imaginação.
A Cozinha é um Laboratório.  Actividade gratuita para maiores de 6 anos.  Inscrição na bilheteira.

Hospital de Barcos  16h00

Como se constrói um barco? Que materiais e ferramentas se utilizam?
O mestre Jaime Costa conta-nos como nasce um barco e explica como são reparados. Tal e qual como ir ao Sr. Doutor.
Biblioteca do Pavilhão.  Actividade gratuita para toda a família.  Inscrição na bilheteira.

Navegar, navegar  16h30 às 17h30

Descubra a ciência da navegação.  Porque se afundou o Titanic? 
Qual a sensação de descobrir um naufrágio? Junte-se à conversa com os nossos convidados.

Henrique Leitão | Universidade de Lisboa 
Filipe Duarte | Associação das Industrias Navais 
Jean-Yves Blot | Arqueólogo Subaquático
Auditório do Pavilhão. Actividade gratuita.
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