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Objectivos
j
da exposição
p ç
Uma importante componente da actividade do
IPIMAR desenvolve-se com o apoio de navios de
investigação ("Noruega", "Mestre Costeiro",
"Capricórnio",
etc.).
Estes
navios
são
fundamentais para a recolha de informação
destinada a avaliar o estado de exploração dos
principais
p
p recursos da p
pesca nas fases explorada
p
e
não explorada e caracterizar o ambiente
aquático
e
as
comunidades
fito
e
zooplanctónicas. Esta exposição procura ilustrar,
através de fotografias recolhidas durante cerca
de 31 anos em dezenas de Campanhas de
investigação, as diferentes actividades realizadas
a bordo. Considerou-se que este seria o melhor
meio para as divulgar e recuperar material
eventualmente esquecido mas marcante na vida
de muitos dos que trabalham no IPIMAR.

Norueega

Como o próprio nome in
ndica este navio de pesca
foi oferecido pela Norueega a Portugal.
Posteriormente
P
t i
t foi
f i mo
odificado
difi d ficando
fi d assim
i
apto a efectuar oceano
ografia em zonas costeiras
e oceânicas.
Tem um comprimento de 47.5 m, atinge 13 nós
de velocidade máxim
ma, 9500 milhas de
Autonomia e 1500 HP de Potência. Da sua
tripulação fazem parte 18 pessoas, e 12 elementos
integram a sua Equipa Técnica.
LABORATÓRIOS
•Hidrografia,
•Biologia/Química,,
•Biologia/Amostrag
g /
g
gem,,
•Acústico
PRINCIPAIS ACTIVIDA
ADES
Este navio dedica-se à realização
r
de campanhas
d bioceanografia
de
bi
fi e pesscas, que envolvam:
l
•Oceanografia e pllâncton
•Sedimentos e faun
na bentónica
•Rastreio acústico
•Arrasto pelo fundo
o
•Arrasto pelágico
•Armadilhas
a
•Aparelhos de linha

Organização da exposição
As fotografias expostas são de uma selecção de
um vasto acervo de registos fotográficos, da
autoria de uma vasta equipa de colegas que
embarcam, e estão agrupadas em secções com
ç
as seguintes designações:

•Equipamento
•Trabalho é trabalho!
•Ciência muito aplicada!
•Criatividade não nos falta!
•A história não se repete
prazer?
•Horas de lazer serão horas de p
•E a terra aqui tão perto!

