
 

Participantes nas Sessões Heróis pelo Oceano 

27 abril: 11.30  

Tiago Pitta e Cunha – Administrador Executivo do Conselho de Administração 
da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021, personalidade com 
intervenção constante sobre as questões do Mar e dos Oceanos, muito 
reconhecida no plano nacional e internacional. 

Ricardo Diniz – Desde os 8 anos que traçou como desígnio de vida tornar-se 
navegador solitário. Já navegou à vela o equivalente a quase quatro voltas ao 
mundo, em inúmeras Expedições e Missões.  

02 maio: 14.30  

Cristina Brito - Investigadora do Centro de Humanidades (CHAM) da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova Lisboa. O seu projeto de 
criação de um atlas histórico dos oceanos, que revele o impacto humano na vida 
marinha, recebeu uma bolsa da União Europeia no valor de 10 milhões de euros. 

Guilherme Piló Soares - Pescador da pesca do bacalhau, na tradição dos seus 
antepassados pescadores da Nazaré. Iniciou-se na pesca do bacalhau à linha, em 
pequenos barcos (dóri), nas águas tempestuosas dos Bancos da Terra Nova e da 
Gronelândia, com 17 anos (1960). Escreveu um livro, em que conta a sua 
história, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.  

10 maio: 11.30  

Pedro Lima – Biólogo, neurofisiologista, investigador no departamento de 
Fisiologia na Nova Medical School e professor convidado na Faculdade de 
Ciências da UL. Desenvolveu um analgésico para a dor crónica, a partir de 
organismos marinhos simples como esponjas. Venceu o prémio SME 
Instruments do programa Horizonte 2020 e o prémio Carreira Alumni, atribuído 
pela Universidade do Algarve.  

Xico Gaivota (Ricardo Ramos) – Ativista pelo oceano, dedica-se à educação 
ambiental, para consciencializar crianças e jovens, e realiza projetos de 
expressão artística a partir de plásticos e outros materiais encontrados nas 
praias e no mar. 

13 maio:15.00  

Sargento-chefe Luís Paulo dos Santos Silva e Sargento-ajudante Pedro Miguel 
Andrade Gomes (Militares da Força Aérea Portuguesa) - Salvaguardam a vida 
Humana no mar. Militares da Força Aérea Portuguesa que executam missões de 
busca e salvamento aéreo a navios e evacuações aeromédicas. 

Joana Andrade: Surfista. A única portuguesa a surfar o Canhão da Nazaré, facto 
documentado no filme Big vs Small do canal Odisseia.  O filme mostra a surfista 
no mar, revelando o processo de superação do medo ao enfrentar ondas 
gigantescas. 

 



31 maio: 11.30   

Raquel Gaspar - Bióloga marinha, estuda as populações de golfinhos no estuário 
do Sado, cofundadora da cooperativa “Ocean Alive”, em que promove a 
participação das mulheres das comunidades piscatórias em ações de proteção 
das pradarias marinhas. 

Capitão-de-fragata Madaleno Galocha (Militar da Marinha) – Perito em 
salvamento marítimo e em operações de controlo da migração irregular no 
Mediterrâneo, salvamento de migrantes. 

31 maio: 14.30  

Eugénia Barroca – Bióloga Marinha, consultora da Sustainable Ocean Alliance 
(SOA) e cofundadora do Ocean Hub Portugal. 

 Andrea Coutinho – cofundadora da startup SZIKO, que fabrica sneakers, a partir 
do lixo encontrado nas praias e do plástico recolhido nos oceanos.  


