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MUSEU ADERE AO PROJECTO “PASSAPORTE DO MAR”
No passado dia 24 de Março, dia Nacional do Estudante, foi assinado o protocolo PROJECTO
“PASSAPORTE DO MAR”, no Museu de História Natural do Funchal, pelo Presidente da
Câmara Municipal do Funchal, Dr. Miguel Albuquerque e pelo Presidente da Estrutura de
Missão para os Assuntos do Mar, Prof. Manuel Pinto de Abreu.
Ler mais ... (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=293:proto
colo-passaporte-do-mar&catid=140&Itemid=332 )
Exposição sobre a expedição EMEPC/M@rBis/Selvagens 2010
Abertura oficial da exposição fotográfica sobre a expedição "EMEPC/M@rBis/Selvagens
2010", no Museu de História Natural do Funchal. Na inauguração, a presença do senhor
Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Miguel Albuquerque e do Presidente da
Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, Prof. Manuel Pinto de Abreu.
Ler mais ... (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=294:expo
sicao-sobre-a-expedicao-qemepcmrbisselvagens-2010q&catid=140&Itemid=332 )
Reunião anual dos parceiros do projecto BANGEN
Durante os dias 23 e 24 de Março, decorreu na Estação de Biologia Marinha do Funchal a 2ª
reunião anual dos parceiros do projecto BANGEN - Red BANGEMAC: Banco genético marinho
da Macaronesia, onde estiveram presentes representantes das várias instituições da Madeira,
Açores e Canárias, responsáveis pelo respectivo projecto.
Ler mais ... (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=303:reuni
ao-anual-dos-parceiros-do-projecto-bangen&catid=140&Itemid=332 )
* NAVALdeep 2011 (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=295:naval
deep-2011&catid=140&Itemid=332 )
* Museu de História Natural colabora com Centro de Estudos de História do Atlântico (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=296:muse
u-de-historia-natural-colabora-com-centro-de-estudos-de-historia-do-atlantico&catid=140&Itemi
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d=332 )
* Tubarão raro traz à Madeira paleontólogo Alemão (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=300:tubar
ao-raro-traz-a-madeira-paleontologo-alemao&catid=140&Itemid=332 )
* Conferências da Quintinha (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=301:confe
rencias-da-quintinha&catid=140&Itemid=332 )
* Avistada garça nocturna americana na Marina do Funchal (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=302:avist
ada-garca-nocturna-americana-na-marina-do-funchal&catid=140&Itemid=332 )
* Aranhas sobreviventes da Exposição são libertadas na Natureza (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=297:aranh
as-sobreviventes-da-exposicao-sao-libertadas-na-natureza&catid=140&Itemid=332 )
* Visita de estudo ao Aquário e Museu de História Natural do Funchal (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=298:visita
-de-estudo-ao-aquario-e-museu-de-historia-natural-do-funchal&catid=140&Itemid=332 )
* “Um saltinho à…” (
http://wwwarq.cm-funchal.pt/ciencia/index.php?option=com_content&view=article&id=299:um-s
altinho-a&catid=140&Itemid=332 )
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