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No passado dia 16 de dezembro, 110 associados do Clube Millennium bcp embarcaram em mais uma aventura submarina 

no Oceanário de Lisboa visitando os seus Bastidores e a Exposição Permanente.  

Nos últimos 10 anos, já contamos com mais de 1.000 associados a participaram nestas visitas. 

  

O Oceanário de Lisboa é um dos maiores aquários públicos do Mundo com cerca de 7.500.000 litros de água 

divididos por mais de 30 aquários e 8.000 organismos (entre animais e plantas) de 500 espécies diferentes. 

Os grupos foram divididos por forma a circularem em segurança nas zonas mais estreitas dos bastidores.  

Um dos grupos começou pelos Bastidores (zona normalmente interdita ao público) enquanto os outros iniciaram a visita 

guiada pela Exposição Permanente. 
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“Por detrás de um grande aquário... há sempre um grande aquarista.” 

Através da visita aos Bastidores foi possível conhecer o dia-a-dia de um aquarista e entrar em todas as rotinas que dão 

vida ao Oceanário. Entre outras explicações, foi-nos ensinado como é que se alimentam as várias criaturas marinhas 

como é que se mantém a temperatura de um aquário com estas dimensões. 

  

A novidade deste ano são as sardinhas da costa portuguesa, peixes emblemáticos que formam um cardume e dão um 

novo movimento ao tanque central. 

A sardinha, Sardina pilchardus, é uma das espécies mais reconhecidas pelos portugueses, sendo um símbolo da cultura 

popular e com um papel muito relevante na economia do país, já que é uma das espécies mais capturadas e consumidas 

em Portugal. A integração das sardinhas na exposição do Oceanário pretende dar a conhecer esta espécie e sensibilizar 

para a importância das escolhas conscientes de cada indivíduo no que respeita ao consumo de pescado, contribuindo para 

o equilíbrio e para a sustentabilidade da exploração dos recursos marinhos. 
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O aquário central, com 5 milhões de litros de água salgada, através dos quatro habitats marinhos é criado a ilusão de que 

estamos num Oceano Global. A visita desenrola-se em dois níveis, o terreste e o subaquático atravessando as águas 

temperadas, tropicais e frias dos diferentes oceanos do planeta. 

   
 
 

É uma visita que seduz. A cada janela, a cada habitat a cada tanque apetece sempre ver mais e mais. 

É uma visita que relaxa. Apetece descansar frente àquele mundo silencioso e misterioso e mergulhar naquelas águas 

recheadas de vida marinha. 

É uma autêntica viagem ao fundo dos oceanos, com peixes maravilhosos, imagens radiosas. 

 
 


