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OS AQUÁRIOS 
Os aquários públicos atuais muito pouco
têm em comum com os existentes há
umas décadas atrás. Em tempos,
tratavam-se de infra-estruturas onde
animais aquáticos eram colocados
puramente para contemplação humana.
Esta ideia evoluiu consideravelmente, em
especial nos últimos 30 anos, e, hoje em
dia, os aquários apresentam-se como
organizações ativamente envolvidas em
programas de educação e sensibilização

ambiental, sendo visitados anualmente,
em conjunto com os zoos, por cerca de
600 milhões de pessoas. 
Muitas destas instituições desempenham
um importante papel a nível de
investigação científica, nomeadamente
em áreas como a aquacultura,
oceanografia, protecção ambiental,
biotecnologia e biodiversidade, entre
outras.
Estas instituições conseguem manter-se

permanentemente modernas, atraindo
visitantes, através da constante
renovação e introdução de novas
exposições. Os avanços tecnológicos a
nível de sistemas de filtração e design
dos tanques têm permitido alargar a
escala e a diversidade das espécies que
podem ser mantidas.
O New England Aquarium de Boston
(EUA), considerado “o primeiro aquário
moderno a nível mundial”, foi a minha

Visitar o fundo do mar… em terra
Um pouco por todo o litoral português, os museus e aquários marinhos abrem as portas para investigar e dar a conhecer a vida
marítima, seja ela animal ou vegetal. Se te interessas pelo mar, estes centros de vida marinha são paragens obrigatórias! A Forum
apresenta-te alguns deles…

Zoomarine
Neste parque temático, o ideal é guardar um
dia inteiro para ali ficar. As atividades são
muitas e variadas, mas sempre sob o mesmo
tema: a importância da vida marinha para o ser
humano. Por isso mesmo, há atrações para
todas as idades. Além do aquário e do habitat
de pinípedes (focas e leões marinhos), onde se
podem ver várias espécies no estado natural,
existem também diversões como escorregas
gigantes, piscinas ou mesmo um cinema 4D.
Quem quiser pode até nadar com golfinhos.
Um dia muito bem passado em família ou com
amigos.
Localização: Guia, a 10 quilómetros de
Albufeira, no Algarve
Preços (por pessoa): Criança até 10 anos –
18 euros; Adulto (dos 11 aos 64 anos) – 27
euros; Séniores – 18 euros
Horário: De 19 de março a 4 de novembro: das
10h às 18h (nota: nos meses de julho e agosto,
a hora de fecho é alargada até às 19h30)
Contactos: 289 560 300/289 560 301
apoio.cliente@zoomarine.pt 
Mais informações: www.zoomarine.pt

Oceanário
Imagina um aquário como aquele que tens lá
em casa. Mas agora aumenta-o até ficar
gigante. Achas que é só imaginação? Nada
disso. O Oceanário de Lisboa é grande ao ponto
de lá caberem centenas de espécies de peixes,
plantas, mamíferos, aves e invertebrados. As
dezenas de eventos oferecidos pelo Oceanário
contam com experiências tão originais como
dormir com tubarões, festas de aniversário e
toda uma panóplia de visitas temáticas. Ir ao
Oceanário é uma daquelas experiências que
todos devem fazer, em qualquer altura da vida.
Localização: Parque das Nações, Lisboa
Preços (por pessoa): Dos 4 aos 12 anos –
9 euros; Dos 13 aos 64 anos – 13 euros;
Séniores – 9 euros. (notas: grupos com
marcação têm desconto; exposições
temporárias pagas à parte)
Horário: Inverno – 10h às 19h
Verão – 10h às 20h
Contactos: 21 891 70 02/21 891 70 06
reservas@oceanario.pt
Mais informações: www.oceanario.pt

Aquário Vasco da Gama
Este é já um museu histórico português e,
especialmente, da cidade de Lisboa.
Inaugurado em 1898, pela mão do rei D.
Carlos, sempre teve como objetivo
conservar e dar a conhecer as espécies que
vivem nos 800 quilómetros de costa
portuguesa. Mais de um século depois,
podes ir conhecer todos os animais e
plantas que vivem no fundo dos mares
portugueses, nos mais de dez tanques
marinhos. O Museu do Aquário Vasco da
Gama é um ponto de interesse para os
visitantes para ficar a conhecer melhor os
bichos que reinam no mar e para descobrir
um pouco mais da História em terra.
Localização: Algés, Lisboa
Preços (por pessoa): Jovens (6-17 anos)
– 2 euros; Adultos – 4 euros; Séniores – 2
euros
Horário: Todos os dias das 10h às 18h
Contactos: 21 419 63 37/21 415 16 10
aquariovgama@mail.telepac.pt
Mais informações:
aquariovgama.marinha.pt
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Por todo esse Portugal fora, há outros centros que se dedicam ao estudo da vida subaquática. A quem se interessar pelo assunto,
visitar fluviários como o Aquamuseu do Rio Minho ou o Fluviário de Mora são também bons programas para juntar a diversão ao
conhecimento.

PÚBLICOS*

Estação Litoral da Aguda
Imagina uma estação de investigação
aberta ao público. Na Aguda há uma assim.
Além do departamento onde se estudam as
espécies marinhas, a Estação Litoral da
Aguda (ELA) tem também um aquário e um
museu de pescas. Com o objetivo de dar a
conhecer o mar à população mas também
de ajudar os pescadores locais com a sua
investigação, a ELA reúne cerca de mil
animais de mais de 60 espécies, disponíveis
para serem visitadas por ti, a quem o mar
tanto atrai.
Localização: Praia da Aguda, Vila Nova de
Gaia
Preços (por pessoa): Crianças (4-11
anos) – 1,50 euros; Jovens (12-18 anos),
Estudantes, Reformados e Pescadores – 2
euros; Adultos – 4 euros
Horário: De segunda a sexta feira: 10h às
12h30 e 14h às 18h; Sábados, domingos e
feriados: 10h às 18h
Contactos: 22 753 63 60
visitas@fundacao-ela.pt
Mais informações: www.fundacao-ela.pt

Sea Life Center
Este não é um simples aquário onde se
apreciam espécies marinhas sem igual. É
também um centro que se bate pela
preservação dos animais que vivem no
fundo do mar, combatendo a extinção de
muitos deles. Além disso, há experiências
inovadoras que vale a pena aproveitar:
desde o túnel subaquático às piscinas
rochosas, todos os motivos são bons para
visitar o Sea Life no Norte do País.
Localização: Porto
Preços (por pessoa): Criança (4-12 anos)
– 9 euros; Adulto (mais de 12 anos) – 13
euros; Sénior (mais de 55 anos) – 9 euros
Horário: Segunda a sexta feira: 10h às 18h;
Sábados e domingos: 10h às 19h
Contactos: 226 190 400
marketing.porto@merlinentertainments.biz
Mais informações:
www.visitsealife.com/porto

Museu do Mar Rei D. Carlos
Fundado em 1879, este espaço servia de
templo para a grande paixão de um dos
últimos reis da História de Portugal: D.
Carlos I. Apesar de ter sido reinaugurado
em 1992, o Museu do Mar nunca perdeu a
sua vitalidade e agora, mais que nunca, tem
várias iniciativas atrativas para os
visitantes. Além de cinco exposições
permanentes (entre as quais “Cascais na
Rota dos Naufrágios”, “Fósseis Marinhos” e
“D. Carlos e a Ciência Oceanográfica”), o
espaço também acolhe várias exposições
temporárias.
Localização: Cascais
Preços (por pessoa): Entrada gratuita
Horário: Terça feira a domingo das 10h às
17h
Contactos: 21 481 59 06
Mais informações:
www.cm-cascais.pt/museumar

porta de entrada para o mundo dos
aquários públicos. No ano de 2006, foi a
minha escolha de instituição onde
desenvolveria o estágio de final de curso
da licenciatura de Biologia Marinha e
Biotecnologia da Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar (Peniche)
do Instituto Politécnico de Leiria. Aí
desenvolvi estágio como
Aquarista/Mergulhador do tanque central
onde desenvolvia inúmeras actividades,

nomeadamente alimentação de raias,
moreias e tubarões em mergulho. Em
2009 surgiu a oportunidade de integrar a
equipa de biologia do Sealife Porto,
sendo um dos responsáveis pela abertura
e manutenção desta instituição. 
Atualmente exerço a função de
“Coordenador Científico” na empresa
Flying Sharks, uma companhia
portuguesa que para além de se dedicar à
captura, manutenção e transporte de

animais marinhos para aquários públicos
e instituições de investigação a nível
global, está envolvida em projectos de
investigação científica e ajuda jovens
investigadores nos seus projectos através
da atribuição de bolsas.
* por Nuno Vasco Rodrigues, Biólogo Marinho,
Membro Associado do Grupo de Investigação
em Recursos Marinhos (Instituto Politécnico de
Leiria) e Coordenador Científico na Flying
Sharks.


