BUARCOS
FIGUEIRA DA FOZ
29 SETEMBRO 10H00 > 23H00
ENTRADA LIVRE

LIXO MARINHO

EXPOSIÇÃO
21H00 > 23H00
NUCLEO MUSEOLÓGICO
DO MAR
A Era do Lixo Marinho
Exposição que pretende
sensibilizar a população em
geral para o problema atual
do lixo marinho.
Visita e atividades no âmbito
da exposição A Era do Lixo
Marinho.
Atividades dinamizadas pelo
MARE – Universidade de
Coimbra

ATIVIDADES HANDS ON

ATIVIDADES HANDS ON

21H00 > 23H00

21H00 > 23H00

NUCLEO MUSEOLÓGICO
DO MAR

LARGO DA MÁ LÍNGUA

- Uma viagem pelo estuário
do Mondego e áreas
envolventes...
Mostra da biodiversidade do
Estuário do Mondego e
áreas adjacentes

CIENTISTAS

SPEED DATING COM
CIENTISTAS
21H00 > 23H00

PALESTRAS
NUCLEO MUSEOLÓGICO
DO MAR
21H00
Ciência e ficção do ponto de
vista do investigador: à
conversa com João Ramalho
Santos
22H00
A pesca por um mar sem
lixo. Organização
DOCAPESCA

VISITA AO PATRIMÓNIO
21H30 > 23H00
NUCLEO MUSEOLÓGICO
DO MAR
Visita à Igreja Paroquial de
Buarcos, Igreja da
Misericórdia, Muralhas de
Buarcos, Teatro Trindade e
núcleo urbano antigo
Início: Largo da Má Língua

LARGO DA MÁ LÍNGUA
À conversa com o
MAREFOZ.

Os investigadores mostram
um pouco do trabalho que
fazem, e convidam o público
a participar em experiências
de biologia marinha e pesca.
Venha ver, tocar e
experimentar ciência!
- Geologia para os mais
novos
Para que servem os minerais:
vamos conhecer alguns
minerais
- Minerais Mágicos
Vamos conhecer alguns
minerais que parecem e as
suas propriedades, que os
tornam diferentes, quase
"mágicos"!
- Da Sobrepesca à
Sustentabilidade
A sobrepesca é um dos
impactos mais graves da
atividade da pesca e existem
já medidas e regras para
reduzir este impacto e
recuperar as populações de
peixes mais afetadas
- Quem é Quem dos
Oceanos
Cerca de 71% da superfície
da Terra é coberta pelo
Oceano! Descobre as
diversas formas de vida que
nele habitam
- Ciência a qualquer hora
Atividades dinamizadas pelo
Núcleo Museológico do Mar
- Uma noite com sentidos
O Instituto de Imagem
Biomédica e Ciências da
Vida oferece atividades de
investigação centradas nos
sentidos

O OCEANO

ATIVIDADES HANDS ON
21H00 > 23H00
MERCADO MUNICIPAL DE
BUARCOS
- Cozinha molecular do
pescado
A nanotecnologia na cozinha
- Olhó Peixe Fresquinho!
Visita uma banca de peixe
de um mercado tradicional
para descoberta dos
segredos das diversas
espécies que fazem parte da
nossa alimentação
- Há Vida na Costa
Observa a biodiversidade
existente na costa rochosa
da Praia de Buarcos e no
Estuário do Mondego!
- Salinas à Lupa
Nem só de sal “vive” uma
salina! Vem descobrir o que
podes encontrar nestes
locais privilegiados do ponto
de vista paisagístico e da
biodiversidade

