
20.000 LÉGUAS SUBMARINAS: 
A EXPLORAÇÃO DO OCEANO PROFUNDO 
19 DE MAIO, SÁBADO | PAVILHÃO DO CONHECIMENTO – CIÊNCIA VIVA

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.

20.000 Léguas submarinas: a exploração do oceano profundo 11h00 às 18h00

Um dia de actividades dedicadas à geologia, oceanografia e biologia do oceano profundo. 
Átrio e exterior do Pavilhão. Acesso gratuito.

Minerais abissais
Entre num laboratório oceanográfico e descubra quais os 
minerais que existem no fundo do mar.

Mergulhar com o Lusinho
Assuma os comandos do mini-ROV lusinho e explore o 
fundo do mar.

Um parceiro de mergulho robotizado
Venha conhecer robôs marinhos desenvolvidos em Portugal.

É preciso ir ao fundo do mar para lavar os dentes?
Os minerais do fundo do mar presentes no nosso dia-a-dia.

Viagem no tempo  12h00, 15h00, 17h00

Venha pôr as mãos nos sedimentos marinhos e descobrir que estes nos ajudam a desvendar a história do nosso 
planeta.
Laboratório do Pavilhão.  Actividade gratuita para maiores de 6 anos.  Inscrição na bilheteira.

Uma receita profundamente deliciosa!  12h30, 15h30

Junte-se aos nossos chefs e aprenda a confecionar uma receita deliciosa com um peixe do fundo do mar.
A Cozinha é um Laboratório.  Actividade gratuita para maiores de 6 anos.  Inscrição na bilheteira.

O Oceano Profundo   16h30 às 17h30

Conhecemos melhor a superfície lunar do que os fundos oceânicos. 
Junte-se à conversa com os nossos convidados e descubra o que tem sido feito para explorar o oceano profundo.

Carlos Assis - Centro de Oceanografia
Pedro Madureira - Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar
Álvaro Pinto – Centro Ciência Viva do Lousal, CREMINER
Auditório do Pavilhão. Actividade gratuita.

Organização:

Entidades Participantes:

Para lá do fundo do mar
Como se exploram as espécies e minerais para lá do 
fundo do mar?

Os nossos vizinhos extraterrestres
As espécies do oceano profundo parecem de outro 
planeta. Venha conhecê-las.

Dos continentes que se mexem aos fundos oceânicos
Descubra a geomorfologia dos fundos oceânicos.

Lá no fundo, ser estranho é normal
Vem fazer um submarino, pintar peixes bioluminescentes e 
descobrir porque são vermelhos os peixes do fundo do mar.


