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Exposição
“Há pesca em Vila do Conde”
Palestra com o Professor Doutor Paulo
Horário:

Talhadas dos Santos

2ª a 6ª - 10 às 18 horas

“Recursos vivos marinhos explorados
Mais informações através de:

pelas pequenas comunidades
dependentes da pesca”

Telefone: 252 637 002
E-mail: cmia-viladconde@sapo.pt

27 de Agosto, 21h

Breve nota biográfica
Paulo Talhadas dos Santos
Doutorado em Biologia, especialidade de
Ecologia animal pela Universidade do
Porto.
Professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Investigador no CIIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e
Ambiental.
Exerce a sua investigação na área da Biologia Marinha e Estuarina, em especial na
biologia dos recursos pesqueiros e na
caracterização e gestão de ecossistemas
ao nível da biodiversidade, trabalhando
igualmente em questões de ordenamento do território.

Esta palestra surge no âmbito da inauguração
da exposição “Há pesca em Vila do Conde” que
estará patente nas instalações do Centro de
Monitorização e Interpretação Ambiental de
Vila do Conde de 27 de Agosto a 13 de
Novembro próximo.
A palestra será antecedida pela projecção do
documentário “Gentes do Mar”, realizado por
Dânia Lucas (2007).
Sinopse:
Rodeados por águas instáveis, mas sempre com fé,
lutam pela sobrevivência de cada homem, esperançados que o dia de amanhã lhes traga mais do seu
ganha-pão. São maridos e pais ausentes, têm
medos, custa-lhes exprimir o que lhes vai na alma,
os olhares atentos e silenciosos definem o Mar
como uma força misteriosa, franzem as rugas,
observam a proa que sucumbe por entre as majestosas vagas, levantam aos céus as mãos ásperas e
calejadas, pedindo protecção à Nossa Senhora.

“Recursos vivos marinhos explorados
pelas pequenas comunidades dependentes da pesca”

Temas a abordar
A evolução da pequena pesca;
Principais espécies exploradas e evolução nas capturas;
Os problemas da sustentabilidade num
mundo em transformação.

