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TUBARÕES 
VOADORES, 
MELGAS E ROCK & 
ROLL 



 

Uma palestra diferente de todas as que já viu, sobre uma história 

de vida invulgar, passada entre tubarões nas Bahamas, injecções 

nocturnas em tubarões do Jardim Zoológico, aviões de carga 

atestados de bichos para o Oceanário de Lisboa, aulas e 

investigação em biologia marinha, gestão de empresas, uma forte 

influência Star Wars e outras surpresas inesperadas... 

  

 

 

  

JOÃO CORREIA 
João Correia nasceu em 1972 e é licenciado em biologia marinha (Univ. Algarve, 

1994), mestre em modelação de recursos marinhos (Inst. Sup. Técnico, 1997) e 

doutorado em pesca comercial de tubarões e raias em Portugal (Univ. Aveiro, 2009), 

tese que lhe garantiu o Prémio do Mar Rei D. Carlos no mesmo ano. Em 2006 

fundou a Flying Sharks, com a qual transporta organismos marinhos para o 

mundo inteiro e presta consultoria.  

O seu curriculum académico conta com mais de uma centena de publicações, 

capítulos de livros e comunicações científicas em congressos internacionais, 

incluindo dois prémios ‘Best Presentation’ em 2012 (Chicago) e 2013 (Bristol). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rxibHet9JiQ


  

 

  

 

 

 

 

  

Comunicador nato, com três1 TEDx no curriculum, já proferiu mais de uma centena 

de palestras sobre biologia e conservação de tubarões, para além da mais recente 

Tubarões Voadores, Melgas e Rock & Roll, inspirada no seu percurso 

profissional e de cariz tão motivacional quanto inspirador.  

Clique aqui para ver a TEDx Peniche talk de 2018. 

Clique aqui para ver a TEDx Óbidos talk de 2011. 

Clique aqui para ver a Faz Acontecer talk de 2018. 

Clique aqui para ver a reportagem RTP Outras Histórias de 2019. 

 

  

 

                                                                 
1 Infelizmente não há registo A.V. da TEDxKids @ CentralTejo em 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=12qpLPvcQps
https://www.youtube.com/watch?v=Kyrd84PYcJI
https://www.youtube.com/watch?v=i22oxoRXBX8
https://www.rtp.pt/noticias/pais/outras-historias-o-senhor-dos-tubaroes_v1153402


 
 

 

  

 

 

 

O conteúdo é facilmente ajustável ao público e objectivo de 

cada evento mas, independentemente do formato 

apresentado, as grandes máximas que o João usa para incitar 

os presentes a perseguirem os seus sonhos, mantêm-se 

inalteradas, já que personificam a filosofia com que ele próprio 

tem perseguido incessantemente os seus (múltiplos) 

objectivos: 

 

• FOCO 

• DETERMINAÇÃO 

• ESFORÇO 

• TENACIDADE    

               

 



   

  

 
 

                                         

TUBARÕES VOADORES, 
MELGAS E ROCK & ROLL 
 
 
 

João é também autor da trilogia Sex, Sharks and Rock & Roll, 

publicada (em inglês) em 2015, 2016 e 2017, que mereceu uma 5 Star 

Review da organização IndieReader. 

É ainda autor da biografia/autoajuda Tubarões Voadores (em 

português), lançada em 2019 com a Bertrand Editora. Poucas semanas depois 

do lançamento, esta obra estava em 1º lugar na categoria Não Ficção 

de algumas FNACs do país! 

  

           
 

Contacte-nos info@flyingsharks.eu                                                                                                                                                                     
 

Visite-nos www.sexsharksandrockandroll.com e www.flyingsharks.eu 
 

 

https://www.amazon.co.uk/dp/9895125208
https://www.amazon.co.uk/dp/9895159625
https://www.amazon.co.uk/dp/9895219148
https://indiereader.com/2017/05/sex-sharks-rock-roll/
https://www.amazon.co.uk/dp/9722537210
mailto:info@flyingsharks.eu
http://www.sexsharksandrockandroll.com/
http://www.flyingsharks.eu/
http://www.facebook.com/Joao.Pedro.Santos.Correia
http://www.twitter.com/SexSharksRnRoll
http://www.instagram.com/sexsharksandrockandroll
https://www.amazon.co.uk/-/e/B06XC122L4
http://www.goodreads.com/author/show/13856486.Jo_o_Pedro_Santos_Correia
http://www.youtube.com/flyingsharkseu

