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Passeio ao Rosário
Após o sucesso do primeiro passeio ao Rosário, e depois de vários pedidos, vamos regressar ao
Rosário.
O destino, não sendo distante é desconhecido para a grande maioria dos praticantes de vela e
de desportos náuticos.
Passando pela conhecida Ilha do Rato, e após rumar ligeiramente a estibordo, deparamo-nos
com uma pitoresca localidade que nos acolhe com uma agradável envolvente náutica, em tudo
diferente daquilo que se espera encontrar nestas paragens.
É destino ideal para quem, se quer aventurar a navegar em águas pouco profundas, mas com
segurança.

Organização
Associação Nacional de Cruzeiro
Marina Parque das Nações

Data de realização
Dia 19 e 20 de Maio

Programa
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19 – Maio | Pavilhão Conhecimento "O Mar é fixe mas não é só peixe" - Tardes Oceânicas
Sabia que a presença do oceano no seu dia-a-dia não se fica pela mesa? O seu telemóvel, os rebuçados, o papel, o
vinho, os medicamentos e os produtos de beleza também dependem do mar.

Nas bancas de mercado que teremos à sua espera descubra as diferenças entre os peixes selvagens e de aquicultura;
pegue numa régua e verifique se os polvos, robalos e douradas cumprem os tamanhos mínimos de captura. Faça uma
licitação na nossa lota e saiba qual é o pescado mais consumido pelos portugueses.
E se o peixe combina com sal, descubra como a importância deste mineral vai muito para além do prato e condimenta
também a nossa economia.

Na Cozinha é um Laboratório, vista o avental e prepare um delicioso caviar de fruta utilizando um ingrediente muito
especial: as algas. Já agora, sabia que estas são os verdadeiros pulmões do planeta? Veja como podem tornar a
nossa indústria menos poluente.

Observe ao microscópio os vários tipos de bactérias oceânicas que são utilizadas para fazer roupa, cosméticos e
produtos farmacêuticos. Mas para chegar até elas terá de manobrar um ROV no fundo do mar e entrar num submarino.
Os mais pequenos poderão levar para casa bactérias que brilham no escuro.

E já que estamos no fundo do mar, descubra a enorme riqueza de minerais que aí se escondem. Entre no jogo e faça a
correspondência entre uma radiografia, uma pasta de dentes, os rebuçados bola de neve e os minérios oceânicos.

De volta à superfície, apanhe a onda das energias renováveis e conheça a Central de Ondas do Pico, um dos mais
antigos projectos de ondas do Mundo. Aproveite também para conhecer um projecto inovador a nível mundial de
aproveitamento da energia dos ventos oceânicos, recentemente instalado em águas portuguesas.

Entre no nosso laboratório para conhecer os misteriosos organismos que derivam ao sabor das correntes oceânicas.
Os mais pequenos podem ainda mergulhar no imaginário da história "A Menina do Mar".
Entre as 16.30 e as 17.30, participe numa conversa com especialistas sobre Peixes, bactérias e minerais abissais e a
sua importância no nosso dia-a-dia.

Bilheteira:
Adulto: 7 €
Criança até aos 3 anos – Livre
Criança dos 3 aos 6 anos – 3 €
Criança dos 7 aos 17– 4 €
Bilhete de família – 15 € ( pais e crianças agregadas)
Programação sujeita a alterações
* Programa facultativo
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19 – Maio | Casino de Lisboa "Arena Lounge" – Casual Attractios, Musica e Story Telling
Não são só músicas, são também pequenas histórias. Fragmentos do dia-a-dia de uma relação, cantadas
em dueto. É Pop moderno.

Bilheteira:
Entrada Livre . M/18
Programação sujeita a alterações
* Programa facultativo

20 – Maio | Restaurante "Baía Cais"
Menu.
Entradas, prato de peixe e prato de carne, bebidas, sobremesa e café
Valor
Adultos – 20 €
Crianças até aos 4 anos – Não pagam
Criança dos 5 aos 11 anos – 10 €
A partir dos 12 anos – 20 €

Apoios
MPN - Marina Parque das Nações
EuroPalco

** Uma vez que o Rosário não possui qualquer infraestrutura que permita o desembarque, os barcos têm
forçosamente de ficar fundeados ao largo, pelo que, o desembarque terá de se realizar através de dingie
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