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Zoomarine:
Together we
Protect

Estivemos à conversa com
Pedro Roberto Lavia, fundador
e Presidente do Conselho de
Administração do famoso parque
aquático, situado em Albufeira.

O

nosso entrevistado nasceu
na Argentina, tem sangue
italiano e hoje é português
de convicção. Sempre teve o
sonho de construir um parque
temático para toda a família. Inicialmente, o
cenário pensado para o efeito era o Rio de
Janeiro, no Brasil, mas foi através de uma
visita a Portugal, juntamente com a sua
esposa, em 1988, que ficou encantado pelo
Algarve. “Encontrámos praias maravilhosas,
das mais bonitas, e ficámos apaixonados
pela região”, lembra.
Nessa altura, o Algarve tinha ainda muito por onde se expandir e uma das lacunas
existentes era precisamente dentro deste
tipo de oferta. Pedro Roberto Lavia recorda
que “não havia nenhum parque temático” e
foi então em 1991 que se concretizou este

sonho, após uma duração de 22 meses a
ser construído.
Hoje, o Zoomarine é distinguido como o
8º Melhor Parque Temático Europeu e o 24º
Melhor Parque Temático Mundial, sendo em
ambos os casos o único parque de Portugal
a integrar o título dos 25 melhores.
São várias as suas grandes apostas,
como por exemplo a piscina de ondas, ou
a interação com os golfinhos. “Os golfinhos
foram os grandes fundadores deste parque”,
afirma Pedro Roberto Lavia. Sendo um defensor dos animais, sublinha que o Zoomarine assegura “um dos melhores apoios, com
24 horas de prevenção e cuidado durante
todo o ano”. Acrescentando: “Nós mostramos ao público como os nossos animais são
felizes e bem tratados. O Zoomarine é uma
das poucas instituições europeias certifica-

das pela American Humane em bem-estar
animal e tratamento humano dos animais ao
seu cuidado (www.americanhumane.org).
Outro dos principais objetivos que o fundador realça prende-se com a importância
de proporcionar bons momentos entre toda
a família. O Zoomarine está aberto para
todas as idades e possui várias atividades,
que propiciam esse mesmo divertimento
em família.
Para quem for visitar o parque, destacam-se ainda as várias apresentações com
animais marinhos e aves, o espetáculo dos
Piratas, onde as crianças podem interagir
com estas personagens e viajar ao mundo
do imaginário. O Zoomarine oferece diariamente uma ampla e diversificada agenda,
para que todos os seus visitantes passem
um dia cheio de aventura.

