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Em 2018 vamos mergulhar na temática dos
oceanos nos Cafés Ciência. No dia 6 de abril,
às 21h00, vamos discutir a problemática do
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lixo oceânico. As previsões mais recentes
indicam que, em 2050, os oceanos terão mais
plástico do que peixe. Como é que o lixo que
produzimos vai parar aos oceanos? Qual o
impacto dos plásticos na vida marinha? O lixo
marinho é um problema global, em
crescimento, e a atenção para esta
problemática tem vindo a aumentar sobretudo
desde que foi descoberta a grande “ilha de
lixo” no Giro do Pacífico Norte. Paula Sobral,
professora da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
investigadora do MARE – Centro de Ciências
do Mar e do Ambiente e fundadora da
Associação Portuguesa do Lixo Marinho,
revela as consequências que resultam da
catástrofe ambiental associada ao lixo marinho
e traz, para a discussão, a problemática dos
microplásticos. João Letras, da Sociedade

Correio dos Leitores

Ponto Verde, fala sobre a importância da
reciclagem do plástico e dos produtos que

Quarta, Abril 4, 2018 - 15:32

resultam da mesma. Estamos a reciclar redes
de pesca? Inscreva-se no Café Ciência e
participe nesta exploração dos oceanos!
Descubra o que pode fazer para combater o
flagelo do lixo marinho através de pequenos
gestos do dia-a-dia. As inscrições são

São Julião poderá ter vivido onde fica
Constância
São Julião e Santa Basilissa (século III), terão feito
voto de castidade porém, Julião, terá sido forçado pela
família a casar-se com Basilissa. O...[ler mais]
0 comentários 87 leituras

gratuitas e poderão ser efetuadas através do
249 881 805 ou info@alviela.cienciaviva.pt. No
Café Ciência seguinte, mergulhamos em Mar

Segunda, Março 19, 2018 - 16:39

profundo. Portugal pretende aumentar a sua
área. O que significa exatamente alargar a

Os milagres financeiros de Mário
Centeno!

plataforma continental? Que desafios se
colocam à comunidade científica e que
vantagens traz para a sociedade? É hora
depois de colocar o Mar à nossa mesa pois
comer peixe faz parte das tradições
alimentares dos portugueses, mas se não
tivermos cuidado, podemos esgotar o stock de
algumas espécies. Os recursos estão sobre
explorados. Que alternativas podemos

(O DÉFICE É BAIXO, O PIB É ALTO, MAS O PAÍS
VAI AGONIZANDO!... )

0 comentários 232 leituras
Segunda, Março 12, 2018 - 15:41

Linhas Cruzadas
Tens o brilho das estrelas, no firmamento, Das cidades
desta Praia-Lusitana! Como é belo em ti viver, sem um
lamento, Pulsa em ti um coração cheio...[ler mais]
0 comentários 259 leituras

encontrar?

Local:

Centro Ciência Viva do Alviela

Data de inicio:
Sex, 06/04/2018 - 21:00

Data de fim:

Top Leituras
09/03/2018 - Viatura despista-se e embate em muro de
habitação
18/03/2018 - Filipa Serrano e Rui Belchior são Miss &

1523050200

Mister Escola 2017/18
11/03/2018 - Árvore de grande porte cai no Casal
Saldanha
09/03/2018 - Ligeiro despista-se e embate em dois
veículos estacionados
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