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CIÊNCIA
Exposição “As Múltiplas Faces do Mar”
No dia 15 de novembro, decorreu, no Museu de História Natural do Funchal, a abertura oficial
da Exposição “As Múltiplas Faces do Mar”.
Ler mais ... (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=648:abertura-oficia
l-da-exposicao-as-multiplas-faces-do-mar&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
Conferência “Um Mundo Debaixo de Água”
No âmbito da comemoração do Dia Nacional do Mar, teve lugar no dia 15 de novembro, no
Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, a Conferência “Um Mundo Debaixo de
Água”.
Ler mais ... (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=643:conferencia-u
m-mundo-debaixo-de-agua&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
A coleção de aves do Museu de História Natural do Funchal
As aves são o grupo de vertebrados com maior número de espécies no Arquipélago da
Madeira. Ao todo 47 espécies nidificam nas diferentes ilhas que compõem o arquipélago.
Ler mais ... (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=655:a-colecao-deaves-do-museu-de-historia-natural-do-funchal&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
* 3ª Edição do Concurso de texto e fotografia Biodiversidade (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=645:3o-edicao-con
curso-biodiversidade&catid=217:dezembro=&Itemid=332 )
* Campanha de mar do projeto Marprof (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=654:campanha-demar-do-projeto-marprof&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
* Investigador Brasileiro estuda coleção de raias do Museu de História Natural do Funchal (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=653:investigador-b
rasileiro-do-departamento-de-zoologia-da-universidade-de-sao-paulo-visita-as-colecoes-marinh
as-do-museu-de-historia-natural-do-funchal-depositadas-na-estacao-de-biologia-marinha-do-fu
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nchal&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
* Aula na UMa (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=658:aula-de-botani
ca-na-universidade-da-madeira&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
* Conferência sobre o Aedes aegypti (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=651:conferencia-s
obre-o-aedes-aegypti&catid=217:dezembro=&Itemid=332 )
* Ação de sensibilização no âmbito do Plano Municipal de Combate ao mosquito da Dengue
Aedes aegypti (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=650:acao-de-sensi
bilizacao-no-ambito-do-plano-municipal-de-combate-ao-mosquito-da-dengue-aedes-aegypti&ca
tid=217:dezembro=&Itemid=332 )
* Marroio (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=649:marroio&catid
=217:dezembro=&Itemid=332 )
* Mais de 100 visitantes na Estação de biologia Marinha do Funchal (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=656:mais-de-100-v
isitantes-na-estacao-de-biologia-marinha-em-novembro&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
* Visita de alunos da UMa ao Museu de História Natural do Funchal (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=657:visita-de-alun
os-da-universidade-da-madeira&catid=217:dezembro&Itemid=332 )
* Visita de estudo ao Aquário e Museu de História Natural do Funchal (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=652:visita-de-estu
do-ao-aquario-e-museu-de-historia-natural-do-funchal&catid=217:dezembro=&Itemid=332 )
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