Ficha de Inscrição

Inscrição

Nome

A inscrição deve ser efectuada através do envio de
uma digitalização da Ficha de inscrição para o email cmia@cm-matosinhos.pt, colocando no
campo assunto “Aquaworkshop – Aquariofilia
Elementar”.

Morada

Organização e Contactos
Telefone/Telemóvel

Cláudia Pessoa Dias
CMIA
Av. General Norton de Matos
(Praia do Titan)
4450 – 208 Matosinhos

E-mail

Já tem aquário?

Sim

Não

229386423
cmia@cm-matosinhos.pt

Se pertencer à comunidade UP, à CMM ou for
amigo do CMIA no facebook, por favor preencha o
campo seguinte:

www.cmia-matosinhos.net

Faculdade / Departamento

CMM / Departamento

19 de Novembro de 2011

Amigo Facebook CMIA

Público geral: 30€
Comunidade UP e professores: 25€
CMM: 25€
Amigo Facebook CMIA: 25€

Formadores:
Hugo Santos
Ricardo Branco

CMIA

Patrocínios
Inclui:
Material de apoio e desconto em aquisição de
material de aquariofilia

Objectivos
O objectivo principal desta oficina é introduzir
os formandos ao mundo da aquariofilia,
abordando o assunto de forma simples e
directa. Nesta oficina também se pretende
preparar os formandos para a realização das
tarefas básicas de manutenção do aquário e
para a resolução de problemas “Lendas
marítimas. Uma outra dimensão na
conservação do Mar e da Memória"

Conteúdos
O aquário, o ecossistema estável
Manutenção do aquário
Perguntas mais frequente (FAQ)

Programa
10:00 – 11:00 (Teórica)
 Introdução à aquariofilia
11:00 – 13:00 (Prática)
Montagem dos diferentes componentes e
decorações do aquário
14:00 – 15:30 (Teórica)
Manutenção do seu aquário
15:30 – 17:00 (Prática)
Tarefas de manutenção
Perguntas mais frequentes (FAQ)

Local de realização:

Destinatários
Sem limite de idade ou conhecimentos …
vamos começar pelo princípio, passo a
passo, para que todos possam facilmente
perceber
os
princípios
básicos
da
aquariofilia. No final pretendemos criar
condições para que cada um de vocês
esteja, em breve, a usufruir da paz, do bemestar e da alegria induzidos pela observação
do seu aquário … em sua casa!

A oficina irá decorrer nas instalações do
CMIA, sitas na Av. General Norton de Matos,
Praia do Titan – Matosinhos
Para mais informações consultar:
www.cmia-matosinhos.net

Atenção:
Inscrições limitadas a 16 participantes.
Inscrições até dia 16 de Novembro de 2011.

Formadores
HUGO SANTOS
Licenciado em Biologia, Mestre em Ciências das
Zonas Costeiras e apaixonado por aquariofilia
desde a sua juventude.
Responsável pelo Biotério de Organismos
Aquáticos (BOGA) do CIIMAR desde 2003.
Formador de diversos cursos na área da
aquariofilia quer no centro de formação da
Ordem dos Biólogos, quer em Centros de
Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA).

RICARDO BRANCO

Licenciado em Biologia Marinha e Biotecnologia –
Ramo Aquacultura e Pescas, colaborador no
Biotério de Organismos Aquáticos (BOGA) do
CIIMAR.
Colaborou em diversas acções de formação sobre
manutenção de sistemas aquáticos de
recirculação.

