VISITAS À EXPOSIÇÃO
Horário
10h-12h30 | 14h-18h
(dias úteis)

Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental de Vila do Conde
Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320
4480-916 Vila do Conde

Tel. 252 637 002
E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt
http://cmia-viladconde.blogspot.com/

O ruído submarino e seus efeitos
na fauna marinha
Palestra com Dr.ª Sofia Patrício
27 de Janeiro 2011, 21h
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