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Entidade detentora

Presidência da República

Produtor

Portugal. Presidência da República

Autor intelectual

Jorge Brilhante (1966-

Âmbito e conteúdo

Nome de pessoa

Chegada do Presidente da República ao Oceanário.
Receção à entrada pelo Presidente da Parque Expo, Dr. José Bracinha Vieira e pelo Presidente do
Oceanário, Dr. Vitor Ferreira de Castro.
Deslocação para a Sala Sul.
Cerimónia de entrega da Certificação de Qualidade.
Breve intervenção do Presidente da República.
Dslocação para o edifício principal através da ponte superior; início da visita com os eguinte pecurso:
- Observação do tanque central
- Observação do Habitat Atlântico
- Saída do percurso normal para o topo do tanque central
- Observação da alimentação da manta
- Passagem à sala de reuniões da Biologia onde se fará uma pequena explicação do funcionamento do
Oceanário, dos processos de alimentação e dos sistemas técnicos
- Deslocação para a Sala das Máquinas no piso térreo
- Observação dio sistemas de filtração
- Volta ao percurso normal do Oceanário (Pinguins, lontras, habitat tropical, galerias)
- Após passagem da primeira galeria, paragem no acrílico do tanque central onde será feita uma
alimentação subaquática das raias
- Visita ao nemo (peixe palhaço)
- Visita ao atelier dos oceanos - grupo de crianças em atividade
- Assinatura do Livro de Honra do Oceanário
Sampaio, Jorge Fernando Branco de. 1939-
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