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INTRODUÇÃO
O Museu Oceanográfico tem uma
localização de excelência. Encontrase instalado no Forte de Santa
Maria, no portinho da Arrábida,
debruçando-se sobre a costa.
É uma importante ferramenta para
a divulgação do Parque Marinho. A
sua mensagem chega ao público
não só através da exposição
permanente, mas também de
diferentes ações de sensibilização

que se desenvolvem dentro e fora
do Museu.
Além deste papel de sensibilização
dos diferentes públicos, as
instalações do Museu
Oceanográfico têm também
servido de apoio ao trabalho de
diferentes grupos de cientistas que,
ao abrigo do Programa Biomares,
desenvolvem os seus trabalhos no
Parque Marinho.

OBJETIVO

O Museu Oceanográfico é uma ferramenta-chave na divulgação do
Parque Marinho.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

“Arrábida: um laboratório natural para o estudo do oceano”
Inaugurada em 2020, esta exposição dá a conhecer a história da Oceanografia
em Portugal e em particular na Arrábida.
“Com uma localização privilegiada, elevada biodiversidade e forte tradição de
pesca, a Arrábida tem sido palco de grandes descobertas sobre o mar,
acompanhando a evolução das ciências marinhas em Portugal e no Mundo.
Aqui, fazemos uma viagem no tempo. Vamos viajar com o rei D. Carlos a bordo do
Iate Amélia, assistindo às primeiras descobertas oceanográficas. Vamos fazer os
primeiros mergulhos com escafandro autónomo e acompanhar o trabalho do
Professor Luiz Saldanha, consolidando as ciências marinhas em Portugal. E vamos
acompanhar os inúmeros estudos que se fizeram desde então, apoiados por
sofisticada tecnologia de cada época e orientados para a conservação deste mar
especial da costa da Arrábida-Espichel”.

ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO DESENVOLVIDAS NO MUSEU AO ABRIGO DO
PROGRAMA BIOMARES

Visita ao museu oceanográfico
As escolas podem organizar visitas ao Museu Oceanográfico, proporcionando aos
alunos uma viagem pelo nascimento e desenvolvimento das ciências marinhas
em Portugal. Esta viagem tem interesse para várias disciplinas curriculares de
ciências naturais, como a biologia, mas também português (o Forte foi habitação
do poeta Sebastião da Gama), história, cidadania e desenvolvimento.
Sábados no Museu
Um programa mensal, realizado no primeiro sábado de cada mês, com visitas
guiadas, temáticas com a participação de um convidado especial.
Amigos do Museu
Lista de visitantes regulares do Museu Oceanográfico que recebem informação
sobre as atividades a decorrer no espaço.

O Museu vai à praia
O Museu Oceanográfico envolve-se ativamente em campanhas de sensibilização
junto da comunidade local e dos visitantes, nomeadamente atividades
desenvolvidas nas praias.
APOIO AOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
Nas instalações do Museu Oceanográfico funciona o laboratório do Parque
Marinho do Parque Natural da Arrábida, que dá apoio a projetos de investigação
que se desenvolvem nesta zona. O programa Biomares, a decorrer desde 2007,
tem aqui a sua sede logística.
O Museu coloca também à disposição de estudantes e investigadores as suas
coleções de espécies em reserva para efeitos de investigação.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Horário
Aberto ao público de 3ª a 6ª feira das 10h às 16h e Sábados das 15h às 18h. Encerra
às 2ª feiras, Domingos e Feriados.
Contactos
Forte de Sta. Maria, Portinho da Arrábida, 2925-378 Azeitão | Tel: 265 009 982 |
Email: museu.oceanografico@icnf.pt
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