
Conferência: Neste Natal não queremos rã na

panela!
EVENTO EXPIRADO

No dia 22 de dezembro, o biólogo marinho João Correia apresentará a

conferência Neste Natal não queremos rã na panela!

Quando
Expirado 

Qua, 22 Dez 2021

Quem
6-15 anos e 15+, Pais

Onde
Teatro Dona Maria II, Praça Dom Pedro IV, Lisboa

Localização no Google Maps

“Neste Natal não queremos rã na panela!” e o biólogo marinho João Correia vai ajudar-nos a baixar

a temperatura do planeta

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Teatro%20Dona%20Maria%20II,%20Pra%C3%A7a%20Dom%20Pedro%20IV,%20Lisboa
https://pumpkin.pt/


É inegável o efeito das alterações climáticas na Terra. A temperatura sobe, as calotas polares

derretem, o oceano aquece e expande, os incêndios e tempestades aumentam de intensidade. Um

pouco por todo o mundo fazem-se sentir as várias consequências que afetam diferentemente um e

outro ponto do globo. Como uma rã que nada tranquilamente numa panela em aquecimento, a

humanidade dá umas braçadas num tacho planetário cada vez mais quente.

Este ano, a Conferência de Natal Ciência Viva convida o biólogo marinho João Correia a mergulhar

no palco do Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa, no dia 22 de dezembro, às 19.00, para desvendar o

que acontece quando a temperatura sobe e como poderemos baixar este imenso lume em que

estamos.

Estará presente o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Informações sobre a Conferência Neste Natal não queremos rã na panela:

A Conferência de Natal Ciência Viva representa o presente de Natal da Ciência Viva à cidade e

destina-se a públicos de todas as idades.

Online

Transmissão via streaming em www.cienciaviva.pt

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SmflOP&mc=JB&s=BM0ep1E&u=QX4DJ&z=EyefJkn&
https://pumpkin.pt/


Presencial

Sessão para todos os públicos, com número limitado de lugares.

Inscrições

Quem é João Correia?

João Correia é doutorado em pesca comercial de tubarões e raias em Portugal, pela Universidade

de Aveiro, tese que lhe garantiu o Prémio do Mar Rei D. Carlos em 2009.

Durante os 25 anos de carreira trabalhou no Jardim Zoológico de Lisboa, foi investigador do

Instituto Português de Investigação Marítima, tornou-se responsável pela captura e aquisição de

todos os animais do Oceanário de Lisboa e, pelo caminho, ainda encontrou forma de abrir um

negócio de venda de lingerie e testar os seus talentos no stand-up.

Desde 2005 que leciona várias disciplinas na área da biologia marinha na Escola Superior de

Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, e em 2006 fundou a Flying Sharks, primeira empresa

portuguesa e uma das poucas no mundo que captura e transporta organismos marinhos para o

mundo inteiro (para aquários e zoos).

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Smflit&mc=JB&s=BM0ep1E&u=QX4DJ&z=Et1HCi8&
https://pumpkin.pt/


É autor de mais de uma centena de publicações, capítulos de livros e comunicações cientí�cas em

congressos internacionais, incluindo dois prémios ‘Best Presentation’, em 2012 (Chicago) e 2013

(Bristol). É autor de três volumes do livro “Sex, Sharks and Rock & Roll” (EN) e do livro “Tubarões

Voadores” (PT). Comunicador nato, com três TEDx no curriculum, já proferiu mais de uma centena

de palestras sobre biologia e conservação de tubarões, para além da mais recente “Tubarões

Voadores, Melgas e Rock & Roll”, inspirada no seu percurso pro�ssional e de cariz tão motivacional

quanto inspirador.

Pavilhão do Conhecimento – Centro de Ciência Viva
Site

Facebook

COMPRAR

Também lhe pode interessar:

Onde levar os miúdos este �m de semana

O que fazer em Lisboa com crianças?

Museus grátis: saiba quais e como ir gratuitamente

https://www.cienciaviva.pt/conferencia-de-natal/2021?utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Confer%C3%AAncia%2BCi%C3%AAncia%2BViva%3A%2B%E2%80%9CNeste%2BNatal%2Bn%C3%A3o%2Bqueremos%2Br%C3%A3%2Bna%2Bpanela%21%E2%80%9D&utm_campaign=
https://pt-pt.facebook.com/pavilhaodoconhecimento/
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Smflit&mc=JB&s=BM0ep1E&u=QX4DJ&z=Et1HCi8&
https://pumpkin.pt/familia/agenda-familia/recomendacoes-atividades-criancas/onde-levar-os-miudos-este-fim-de-semana/
https://pumpkin.pt/familia/viagens-criancas/sitios-passeios-com-criancas/o-que-fazer-em-lisboa-com-criancas/
https://pumpkin.pt/eventos/museus-e-monumentos-gratuitos-no-primeiro-domingo-de-cada-mes/
https://pumpkin.pt/


Sítios a visitar com crianças: os favoritos da Pumpkin

Veja todos os eventos para crianças que vão acontecer este ano!

Partilhe este artigo

Tags: Centro Ciência Viva  Pavilhão do Conhecimento

Se encontrar alguma incorreção contacte-nos por favor.

Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva

Aberto ao público desde 1999, o Pavilhão do Conhecimento é um centro interativo

de ciência e tecnologia e integra a Rede Nacional de Centros Ciência Viva. Oferece

grandes exposições temáticas ...

VOLTAR AO TOPO

Este artigo foi útil para si?

(No Ratings Yet) 

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Comentário 

Nome * 

https://pumpkin.pt/familia/viagens-criancas/sitios-a-visitar-familias/sitios-a-visitar/
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https://pumpkin.pt/


Email * 

PUBLICAR COMENTÁRIO

Veja também

Evento Permanente Grande Porto

Galeria da Biodiversidade: a importância da riqueza da diversidade!

18 Set a 18 Jun Aveiro

CIÊNCIA, AMBIENTE E TECNOLOGIA

Ases da Ciência – Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro

Junte-se à diversão!

Receba todas as semanas as melhores atividades e artigos

para famílias!

QUERO RECEBER

Ao inserir o seu email aceita receber comunicações da Pumpkin e concorda com os nossos termos de utilização e política de

privacidade.

Encontre na Agenda

Escolha as idades

Insira o seu e-mail

https://pumpkin.pt/eventos/galeria-da-biodiversidade/
https://pumpkin.pt/eventos/galeria-da-biodiversidade/
https://pumpkin.pt/eventos/ases-da-ciencia/
https://pumpkin.pt/familia/agenda-familia/atividades-ciencia-tecnologia/
https://pumpkin.pt/eventos/ases-da-ciencia/
https://pumpkin.pt/termos-condicoes/
https://pumpkin.pt/politica-privacidade/
https://pumpkin.pt/
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Quando procura?

Em que zona do país?

Que tipo de atividade?

PESQUISAR

Agenda

Eventos Online

Gravidez

Semana a semana

Bebés

Amamentação

Crianças e Teens

Receitas em Família

Descontos

Passatempos

Eventos Gratuitos

Escolas

https://pumpkin.pt/agenda/
https://pumpkin.pt/eventos/?pesquisa=true&onde=online-eventos
https://pumpkin.pt/gravidez/
https://pumpkin.pt/gravidez/gravidez-semana-a-semana/
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https://pumpkin.pt/
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Visitas de Estudo

Sobre Pumpkin

Sobre Nós Contactos Vantagens de Parceiros

Siga-nos

Parceiros

Faça parte da lista de parceiros onde se encontram os melhores de Portugal. Sem custos!

Registo

Login
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