UM MAR

PARA A SOCIEDADE

ENCONTROS FRENTE AO MAR
Este ano o mar foi tudo: a maior beleza
das nossas praias e o gigante que, ainda
há meses atrás, por pouco engolia
tudo. É assim que, entre as enormes
oportunidades económicas e culturais
que o mar oferece, e os novos riscos que
as alterações climáticas ampliam, o mar,
as praias e a costa, se tornaram também
os mais fascinantes lugares de ciência.
Nos últimos anos, os trabalhos de um
conjunto muito diversificado de cientistas
vieram revelar – e nalguns casos alertar –
para o mundo infinito de descobertas que
fazem da praia muito mais do que o sítio
alegre onde estendemos a toalha ao sol.
É isso que vamos mostrar em três praias
diferentes do país onde equipas de
cientistas e de especialistas locais irão
contar as suas descobertas, e o modo
como as mudanças rápidas e recentes
nestes sítios se tornaram numa fantástica
perspectiva para discutir o nosso futuro.

Praia da Barra - Aveiro

16 de Julho e 9 de Setembro — 17:00 às 18:30
Passeio pela Praia da Barra para descobrir um mundo instável,
variado e interessante de um lugar marcado pela vida portuária,
marinha e fluvial, que se encontra particularmente exposto a
processos erosivos.
30 participantes
Maiores de 12 anos
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Ponto de encontro:
Praia da Barra,
junto ao Bar Neptuno
Carlos Coelho (UAveiro),
Arlindo Neves (JF Boa Hora)

Quarteira - Algarve

25 de Julho e 5 de Setembro — 17:00 às 18:30
Passeio pela Praia do Forte Novo onde o mar tem guardada a
história desta fortaleza que os mergulhadores bem conhecem e
onde a ciência tem reencontrado memórias antigas e modernas
do mar, da costa e das suas areias em movimento.
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30 participantes
Maiores de 12 anos
Ponto de encontro:
Praia do Forte Novo, junto ao
bar-restaurante Forte Novo
Alveirinho Dias (UAlgarve),
Sebastião Teixeira (APA),
Felizardo Pinto (OWDive)

São João - Costa da Caparica

29 de Julho e 11 de Setembro — 17:00 às 18:30
Passeio pela Praia de São João ao encontro de uma história
de enredos tumultuosos entre falésias, dunas, ondas e obras
costeiras numa das mais belas paisagens do nosso litoral.
30 participantes
Maiores de 12 anos
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Ponto de encontro:
Praia de São João,
junto ao bar Lorosae
César Andrade (FCUL),
Celso Pinto (APA)

As sessões de Setembro serão seguidas de um debate com os
intervenientes locais, onde se pretende equacionar problemas,
mobilizar o interesse público, procurar acordos e activar
mudanças. Coordenado por Luísa Schmidt (ICS - ULisboa)

O que é o projecto
Sea for Society - Mar e Sociedade
Da pasta de dentes ao oxigénio que
respiramos, o mar faz-se sentir no nosso
quotidiano. Que percepção têm os europeus
sobre o papel do oceano nas suas vidas?
Na alimentação, na produção de energia, no
turismo, no transporte, na saúde humana e
como lugar para viver, a economia do mar
tem um papel central na sociedade.
Que desafios se colocam para o uso
sustentável dos recursos do oceano?
O projecto Sea for Society - Mar e Sociedade
realizou uma consulta à escala europeia
para conhecer a visão dos cidadãos em
relação ao mar e saber como poderá a
Europa caminhar para uma Sociedade Azul.
A Ciência Viva no Verão reforçou este ano as acções de
divulgação sobre temas ligados ao Mar, em particular
nas áreas da Biologia, Geologia e Engenharia.

Consulte as acções com o símbolo

www.cienciaviva.pt

Este projecto foi financiado pelo 7PQ da União Europeia para investigação,
desenvolvimento tecnológico e demonstração. Este folheto apenas reflete
a opinião do autor, não podendo a União Europeia ser responsabilizada por
qualquer uso que seja feito das informações nele contidas.

