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MENSAGEM DA DIRECÇÃO

No dia 8 de Junho de 2006, dia Mundial dos Oceanos, o

Em 2006 iniciaram-se dois novos desafios: o início de

Centro Ciência Viva reabriu o seu espaço de exposição

Actividades de Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º

permanente, depois de um período de renovação de cerca

ciclo de Albufeira e Faro e a coordenação da campanha

de um ano e meio, durante o qual o Centro esteve

"Ajude já antes que derreta". No primeiro caso, actividades

encerrado ao público. Depois de ter tido como tema

em grande parte já preparadas e testadas, foram

principal O Sol, a nova exposição do CCVAlgarve tem agora

adaptadas para a realização nas escolas, durante o ano

como tema O Mar. Para além da necessária renovação de

lectivo de 2006-2007. Para isso foram estabelecidos

fundo e manutenção de que o edifício necessitava,

protocolos com as Câmaras Municipais de Faro e Albufeira.

procurou-se que a estrutura da nova exposição fosse flexível,

Quanto à campanha "Ajude já antes que derreta", o

permitindo, quando necessário, a renovação parcial dos

CCVALG aceitou a coordenação de um conjunto de

conteúdos expositivos.

actividades com início em 2006 e a decorrer até final de

Durante o ano de 2006, grande parte do esforço da equipa

2007, com o patrocínio de um espaço comercial em Faro, o

do CCVAlgarve, foi absorvido pelas actividades

FORUM Algarve, e com a parceria da Comissão para a

relacionadas com a obra do edifício, concepção e

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, o

excussão dos módulos e preparação dos conteúdos

Centro de Ciências do Mar, a Universidade do Algarve e o

didácticos que acompanham a exposição. As

Zoomarine. Durante esta campanha serão desenvolvidas

responsabilidades foram acrescidas quando a direcção

acções relacionadas com as Alterações Climáticas

optou por fazer o acompanhamento directo da obra e

(palestras nas escolas, duas exposições, uma delas

fraccionar o projecto de renovação em empreitadas mais

itinerante por todo o Algarve, concurso de desenhos e

pequenas e especializadas, decisão que teve por base a

textos nas escolas do ensino básico do Algarve,

necessidade de terminar a renovação dentro do orçamento

conferência, edição de guia de boas práticas e criação de

inicial. Este ajuste foi necessário, quando um gasto imprevisto

um observatório permanente em colaboração com

na consolidação da infra-estrutura do edifício, estimado em

escolas do Algarve).

35.000,00 €, teve de ser suportado por verbas anteriormente

O ano de 2006, marca também uma alteração na gestão

destinadas a outros objectivos.

do Centro Ciência Viva do Algarve, pois foi o último ano em

A 17 de Julho de 2006 a Assembleia Geral da Associação

que o Centro beneficiou do subsídio anual que recebia da

Centro Ciência Viva do Algarve aprovou por unanimidade a

FCT, e que correspondia a mais de 70% do seu orçamento.

alteração na sua composição, tendo a Fundação para a

Esta mudança implicou uma revisão das formas de

Ciência e Tecnologia sido substituída pela Agência Nacional

funcionamento e actividades desenvolvidas, bem como a

para a Cultura Científica e Tecnológica - Ciência Viva.

procura de receitas.

Para além das actividades relacionadas com a abertura da
nova exposição permanente, continuaram outras já
desenvolvidas em anos anteriores, como O Planetário nas
Escolas, Oficinas de Ciência e Programas de Verão.
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Organigrama de funcionamento da ACCVA em 2006
CONSELHO FISCAL

ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente

Secretário

Maria Teresa Dinis

Sofia Vairinho

Presidente

Vogais

João Guerreiro

Isabel Bispo
Miguel Galvão

DIRECÇÃO
1

Margarida Castro (presidente), Alexandre Costa , Conceição Santos, João Marques2, Paulo Relvas e Teresa
Rocha
1 Até 6 de Junho de 2006

2 Desde 6 de Junho de 2006

Contabilidade

Desenvolvimento Científico e Pedagógico
Bárbara Moiteiro, Conceição Santos, Helena Farrajota3,
Leonor Leal, Mafalda Guerreiro4, Sónia Fernandes.

Ana Afonso

3 Desde 1 de Setembro de 2006

Secretariado
Mº Clara Ferreira

Apoio Técnico

Apoio Informático
ADJ Sistemas

Rui Pereira

4 Até 31 de Agosto de 2006

Recepção
Mónica Romão

Núcleo de Astronomia
Coordenação: Bárbara Moiteiro
Colaboradores:
Carla Grosso, Catarina Leote, Eva Santos, João Águas, Margarida Vieira, Miguel Montes, Nelson Viegas, Pedro Nolasco e
Patrícia Coelho.
Boletim de Astronomia: Alexandre Costa e Miguel Montes

Oficinas de Ciência e Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo e
Actividades de Enriquecimento Curricular
Coordenação: M.ª José Gatinho
Colaboradores:
Faro: Ana Rodrigues, Carla Grosso, Cecília Castro, Helena Guimarães, Inês Rio, Leonor Leal, Margarida Tiago, Marta Correia,
Pedro Oliveira e Sandra Massarico.
Albufeira: Ana Cristina Jorge, Carina Castanho, Maria Antunes, Marlene Rolo, Rita Santos, e Vera Santos.

Festas de Aniversário e “Loja da Ciência”
Coordenação: M.ª José Gatinho
Colaboradores:
Carla Grosso, Cecília Castro, Cláudia Viegas, Margarida Vieira, Sandra Massarico e Sara Magalhães.

Programas Ciência Viva no Verão
Coordenação: Bárbara Moiteiro (astronomia), Conceição Santos (biologia), José Paulo Monteiro (geologia)
Colaboradores:
Biologia: Cecilia Castro, Helena Guimarães, Leonor Leal e Sandra Massarico.
Geologia: Carla Grosso, Catarina Leote, Sandra Pinto, Sérgio Pólvora e Tânia Mogo.
Astronomia: Catarina Leote, João Águas, Margarida Vieira, Miguel Montes, Nelson Viegas, Patricia Coelho e Pedro Nolasco.
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Exposição Permanente

pelas auto-estradas da informação enquanto espia
os habitantes do vizinho aquário de corais. Está

O mar

também disponível uma sala de actividades, um
A 8 de Junho, dia Mundial dos Oceanos, o Centro
Ciência Viva do Algarve reabriu ao público, depois de

espaço polivalente que funciona como laboratório,
atelier ou sala de aniversários.

uma profunda renovação do edifício e do conteúdo
expositivo. O mar é o tema desta nova exposição que
transporta o visitante na exploração do azul do
Oceano profundo levando-o a questionar a origem e
o futuro da vida. A exposição, constituída por 30
módulos, abrange áreas como: a evolução dos
oceanos, a biodiversidade, a física do mar e o
ambiente.

A exposição teve, desde a sua abertura a 6 de Junho
até ao final de ano 6 266 visitantes. Destes, 2184 eram
alunos integrados em grupos escolares e os restantes
eram público indiferenciado incluindo famílias
residentes no Algarve e turistas. A repartição dos
alunos das escolas por diferentes ciclos foi a seguinte:

Os módulos estão organizados no

seguintes temas:

2/3º Ciclo
24%

Secundário
3%

Ens. Superior
0%
Pré-Escolar
34%

Chegada ao Planeta Azul: Chegada ao planeta Azul
| Hemisférios de Magdeburgo | Correntes num
Planeta Azul
Do Pantalassa aos oceanos actuais: Jangadas de

1º Ciclo
39%

Repartição de alunos visitantes por ciclo

pedra | Vulcão | Terramoto | Tubo de Sedimentação
| Movimentos subaquáticos | Navegando na Crosta
Terrestre | Dos caldos quentes aos oceanos actuais
A natureza do Mar: Forças de Coriolis | Marés |
Fenómenos do Mar | Vortex | Ondas | Sombrinha
Giratória
Forças da natureza: Tornado | Tensão superficial |
Triângulo das Bermudas
Explorar o Mar desconhecido: Ocean Base |
Explorando passo a passo | Braço robótico
Viver no Mar: Aquário águas tropicias | Aquário águas
temperado | Apalpário | Luz e profundidade | Pesca
acessória
Das moléculas ao Homem: Quantos há como eu? |
Detector de mutantes | ADN, o ABc da vida
Para além dos módulos o visitante pode desfrutar, em
pleno espaço expositivo, do CiberCafé e navegar
Fotografias do Centro Ciência Viva do Algarve
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Exposições Temporárias e Itinerantes

cidadãos, principalmente crianças e jovens, sobre
problemas ambientais relacionados com as

O Mundo dos Insectos, CCVALG, Faro

alterações climáticas, suas consequências, e
De 7 de Julho a 27 de Setembro, esteve patente nas
instalações do CCVALG a exposição do Museu de
História Natural da Universidade do Porto O mundo
dos Insectos. A exposição era constituída por vitrinas
com colecções de insectos (borboletas,
escaravelhos, carochas, grilos, gafanhotos, abelhas,
vespas, entre outros), painéis onde se exploravam
diversos temas (diversidade de habitats, técnicas de
sobrevivência, desenvolvimento e metamorfoses,
hábitos de alimentação, conservação das espécies e

recomendação de medidas para inverter a
tendência de degradação ambiental delas
resultante.
Estas

acções

serão

financiadas pelas receitas
obtidas na pista de
patinagem de gelo que
esteve aberta ao público
no Forum Algarve durante o
período de Natal de 2006.

da natureza e doenças transmitidas por insectos) e
Cartaz

ainda por um monitor onde se podia visionar um
documentário sobre a vida dos insectos. Esta

Missão: Defender os Oceanos! Faro

exposição teve 1500 visitantes.
Esta exposição, preparada em 2005 com a
Cartaz da exposição

colaboração do Oceanário de Lisboa, esteve

O Mundo dos Insectos

presente no Centro Azul, situado na Praia de Faro, de
9 de Agosto a 18 de Setembro. A exposição é
constituída por 10 painéis e 3 módulos interactivos

Ajude já antes que derreta, Fórum Algarve, Faro
Entre 11 de Novembro de 2006 e 10 de Janeiro de
2007 esteve patente no espaço comercial Fórum
Algarve a exposição “Ajude já antes que derreta”
num

espaço

recriando

um

ambiente

glaciar.

que guiam uma missão aos oceanos em torno de 5
temas principais: Biodiversidade (Apalpário);
Poluição (Cilindro com Lixo do Mar); Sobrepesca,
Degradação das Zonas Costeiras e Mudanças
Climáticas (Painéis).

Dedicada ao impacto do aquecimento global no
planeta,

em

particular

nas

regiões

polares,

constituiu a primeira de um conjunto de acções de
uma campanha com a mesma designação genérica,
Ajude já antes que derreta, desenvolvida em
pareceria

com

o

Forum

Algarve

(entidade

patrocinadora), a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional doalgarve (CCDRAlg), o
Centro de Ciências do Mar (CCMar), a Universidade
do Algarve (UAlg) e o Zoomarine. Esta campanha

Exposição: Missão: Defender os Oceanos! - Centro Azul

visa alertar, sensibilizar, informar e educar
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Efemérides e Comemorações

música,ilustrativa da vasta e
multifacetada obra literária

Dia da Criança, Faro
A Divisão de Educação da Câmara Municipal de
Faro, à semelhança de anos anteriores, convidou o
Centro a colaborar nas comemorações do Dia
Mundial da Criança e do Dia Mundial do Ambiente
através da realização de uma Feira das Artes e do
Ambiente. As acções dinamizadas envolveram temas
como: Pintar com a Física; Cores Primárias e
Secundárias; Cromatografia. Envolvidas nestas
actividades estiveram todas as Escolas EB1 e Jardinsde-infância do Concelho de Faro. A dinamizar as

de Rómulo de Carvalho foi
disponibilizada pela FNAC,
para todos aqueles que
quisessem conhecer ou
estender o conhecimento
sobre o notável percurso
científico e artístico do
homem que um dia escolheu
ser professor.

Cartaz da sessão de evocação
dos100 anos do nascimento de
Rómulo de Carvalho

Semana da Cultura Científica e Tecnológica

actividades estiveram: Maria. José Gatinho, Sandra

O CCVAlg apoiou mais uma vez a acção,

Massarico; Bárbara Moiteiro e Sónia Fernandes.

promovida pelo Centro de Ciências do Mar da
Universidade do Algarve (CCMar), Os Cientistas vão
à Escola, entre 20 e 24 de Novembro. A iniciativa tem

Comemoração Eco-Escola, Faro

como objectivo motivar os jovens para carreiras em
No âmbito das Eco-Escolas, a EB1 de Vale Carneiros
celebrou o seu dia a 21 de Junho. O Centro foi
convidado a participar, contribuindo com sessões de
construção de fornos solares. Foram construídos 8
fornos solares com turmas do 1º ao 4º ano de
escolaridade tendo participado cerca de 200 alunos.

Ciência através da realização de palestras,
proferidas por cientistas deste laboratório de
investigação, em escolas do ensino básico e
secundário. Os temas propostos foram: Estão as
conchas a dissolver-se no mar?; Consequências das
alterações globais; Quem come quem: por que é
que os ursos polares não comem pinguins?; A Ria

As Escolhas de Rómulo, Faro

Formosa está contra o aumento de CO2; Os peixes

No dia 13 de Novembro, O Departamento de Física

também se cultivam?!; Genoma: o livro da vida;

da Universidade do Algarve, o Teatro Municipal de

Peixinhos, peixes e peixões; Terapia genética; Novas

Faro, o Centro Ciência Viva do Algarve, e a FNAC,

técnicas de diagnóstico: que impacto no nosso dia-

organizaram no Solar do Capitão-Mor uma sessão de

a-dia?. Aderiram à iniciativa 15 escolas (concelhos

evocação dos 100 anos do nascimento de Rómulo de

de Portimão, Albufeira, Loulé, Faro, Olhão, Tavira e

Carvalho. Um “serão” onde foi prestada uma singela

Vila Real de Santo António) tendo sido proferidas 26

homenagem ao Professor Rómulo de Carvalho, na

palestras às quais assistiram 69 professores e 1036

voz do seu filho Frederico Gama de Carvalho, que à

alunos. Esta iniciativa teve o apoio da campanha

conversa nos narrou o porquê da escolha de Rómulo:

"Ajude já antes que derreta", uma vez que a maioria

ser professor. O serão foi animado por uma selecção

das palestras versou temas relacionados com o

de poemas de António Gedeão - o outro Rómulo, o

impacto das alterações climáticas, em particular nos

poeta - ditos “pelo próprio” e por Paulo Moreira e

pólos. Foram também divulgadas actividades

cantados por Afonso Dias. Uma montra de livros e de

associadas ao Ano Polar Internacional.
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Projectos Educacionais
Planetário nas Escolas

Actividades de Enriquecimento Curricular

Em 2006 foi dada

Em 2006 celebraram-se protocolos de cooperação

continuidade

ao

entre o Centro Ciência Viva do Algarve e os

programa de sessões de

Municípios de Faro e Albufeira visando promover

Planetário nas escolas

actividades de divulgação científica, que têm como

do 2º/3º Ensino Básico e

objectivo despertar a curiosidade científica dos

do

Secundário,

alunos do 1º ciclo. Estas actividades integraram-se no

realizadas no Algarve

Programa de Enriquecimento Curricular para 1º ciclo

(cinco escolas nos

e funcionaram pela primeira vez no ano lectivo de

concelhos de Lagoa,

2006-2007 sob proposta do Ministério da Educação

Albufeira, Quarteira e

tendo sido implementadas pelos Municípios.

Olhão) e no Alentejo

Considerou-se esta participação do maior interesse,

(uma

pois permitiu a divulgação científica junto de um dos

escola

em

Odemira).

Sessão de Planetário

Realizaram-se 48 sessões que envolveram 489 alunos.
A actividade foi coordenada por Bárbara Moiteiro
com a colaboração de Margarida Vieira, Catarina

principais públicos alvo do Centro (alunos do 1º
ciclo), permitindo desenvolver com estes alunos um
conjunto de actividades já preparadas para as
Oficinas de Ciência e outras actividades do Centro.
As responsabilidades do CCVAlg incluíram a

Leote, Carla Grosso e Ana Margarida Rodrigues.

preparação das actividades (protocolos e materiais
necessários), formação dos monitores,

Ensino Experimental das Ciências

acompanhamento e avaliação das actividades. No

À semelhança de anos anteriores, o Centro deslocou-

concelho de Albufeira estiveram envolvidas as

se ao Colégio Internacional de Vilamoura afim de

escolas básicas do 1º cilco: Correeira, Nº 1 de

dinamizar actividades que abrangeram os quatro

Albufeira, Paderne, Cerro d´Ouro, Mouraria, Guia,

anos do 1º Ciclo do Ensino Básico incutindo nos mais

Vale Parra e Ferreiras, envolvendo um total de 786

novos a importância da ciência. Foram realizadas 32

alunos. No concelho de Faro estiveram envolvidas as

sessões, 8 em cada ano de escolaridade, tendo

escolas básicas do 1º cilco: Estói, Medronhal, Stª.

participado cerca de 102 alunos.

Bárbara de Nexe, Nº 3 de Faro, Mata Lobos, Penha,
Montenegro, Vale Carneiros, Bom João, Patacão e
Pontes de Marchil, envolvendo um total de 400
alunos.

Ensino experimental das ciências no Colégio Internacional de Vilamoura
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Acções Pedagógicas e de Divulgação
Observação Astronómica Nocturna

Programas de Verão - Ciência Viva
Como em anos anteriores, o Centro Ciência Viva do
Algarve teve uma participação activa nos

O Núcleo de Astronomia realizou duas sessões de
Observação Nocturna a pedido de diversas
entidades num âmbito pedagógico e lúdico, estas
sessões tiveram a participação de cerca de 450
pessoas.

programas de verão promovidos pela ANCCT –
Ciência Viva, desenvolvendo actividades de
divulgação científica para um público
indiferenciado que inclui sobretudo famílias de férias
no Algarve. A dinamização destas actividades teve
em conta a diversidade de idades e formação

Espaço Aberto

científica dos participantes. Estas actividades

O Núcleo de Astronomia continuou a dinamizar, no

incluíram experiências, passeios guiados, e

espaço da açoteia do Centro, as sessões de

observações astronómicas.

observação nocturna, Espaço Aberto, que
possibilitam um conhecimento mais pormenorizado
de vários fenómenos do Universo, nomeadamente a
visualização de constelações, da Lua e de outros
satélites, estrelas duplas, enxames de estrelas,
nebulosas e galáxias. As sessões, mensais e gratuitas,
realizaram-se em sábados próximos do Quarto
Crescente e da Lua Nova nos dias 14 de Janeiro, 18 de

Biologia no Verão 2006 - A divulgação científica foi
promovida através de actividades de carácter
experimental desenvolvidas em zonas balneares
sujeitas aos temas Flora, Fauna, Sol e Água que
permitiram ao público o contacto directo com
aspectos vários da biologia e ecologia locais e ainda
sensibilizar os participantes para problemas de saúde
pública e a utilização responsável das praias.

Fevereiro, 11 de Março, 22 de Abril, 6 de Maio e 17 de
Junho. Contou-se com a presença de 90

O Toldo da Biologia 2006

participantes.
esteve nas praias
de Faro (7 a 11 de
Agosto, 21 a 25 de
Agosto e 4 a 8 de
Setembro) e de
Olhos d'Água (1 a 4
Fotografia de Júpiter
Núcleo de Astronomia do Centro
Ciência Viva do Algarve 6 Maio 2006

de Agosto, 14 a 18
de Agosto e de 28
de Agosto a 1 de

Cartaz do espaço Aberto

Setembro), a partir
d o

q u a l

realizaram

s e
as

s e g u i n t e s
actividades:
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-Visitas à Ria Formosa e à zona de entre-marés da

Geologia no Verão 2006 - Consistiu num conjunto de

praia de Olhos d'Água para observação e

acções de divulgação científica e de carácter

identificação da fauna e flora características bem

experimental na área da Geologia dedicadas à

como da sua relação com a geologia local;

divulgação do património geológico em zonas

- Recolha de amostras de água na Ria e no mar em

costeiras e outras áreas de interesse geológico para

Faro e em Olhos d'Água para análise comparativa de

o público na região do Algarve: dinamização de

parâmetros físicos e químicos e bacteriológicos;

actividades e saídas de campo ao Sistema Dunar da

- Acções de sensibilização para os efeitos da
exposição excessiva do Sol através de medições da
radiação UVA e UVB, ao longo do dia e em condições
de sombra e exposição solar, e de actividades de
divulgação informativa com o objectivo de educar

Península do Anção (Ria Formosa) para dar a
conhecer o dinamismo e o processo de formação
dos sistemas dunares e sensibilizar o público para a
sua fragilidade/importância e consequente
necessidade de protecção e conservação dos
mesmos. Na praia dos Olhos d'Água foram realizadas

para a prevenção;

actividades e saídas de campo para observar e
- Actividades de educação ambiental
identificar testemunhos de rios antigos activos (com 5
nomeadamente sobre o lixo nas praias, incluindo a
a 1 milhão de anos) de fauna tropical (15 milhões de
recolha selectiva do mesmo, e o conhecimento e
anos), de praias antigas (praias quaternárias) e da
protecção da vegetação dunar;
variação do nível do mar. Foram realizados percursos
Participaram nestas acções 1163 pessoas em Faro e
2187 em Olhos d´Água.

para promover o conhecimento das principais
nascentes do Algarve Central e dos aspectos

Na Rota das Salinas Centenárias. Nos dias

geológicos.

2,3,9,10,16,17,23 e 24 de Agosto realizaram-se visitas
organizadas às salinas da empresa Necton Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas em
Belamandil, Olhão, para dar a conhecer o processo
artesanal de produção de sal marinho e flor de sal e
sensibilizar o público para a importância destes
ambientes artificiais e seculares perfeitamente
articulados com os ecossistemas estuarinos. As visitas
às Salinas Centenárias tiveram um total de 66
participantes.

Toldo da Geologia 2006
praia de Olhos de Água

Toldo da Biologia 2006
praia de Olhos de Água
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O Toldo da Geologia 2006 esteve nas praias de Faro (7

finalidade mostrar que estas zonas estão associadas

a 11 de Agosto, 21 a 25 de Agosto e 4 a 8 de Setembro)

aos locais onde se estabelece a conexão hidráulica

e dos Olhos d'Água (1 a 4 de Agosto, 14 a 18 de Agosto

entre as águas subterrâneas e as ribeiras do Algarve.

e 28 de Agosto a 1 de Setembro) a partir do qual se

Participaram nestas visitas 73 pessoas.

realizaram as seguintes actividades:
- Na praia de Faro, actividades experimentais
relacionadas com: a observação e identificação dos
minerais constituintes da areia; a compreensão do
processo de moldagem/impressão de fósseis;
observação da praia e do sistema dunar, da laguna e
do sistema de ilhas barreira a 3D; observação das
correntes litorais das ondas e das suas interacções
com o vento e o transporte/deposição de areia;
Rota das Nascentes

- Realização de saídas de campo para observação
do sistema dunar da Península do Anção;

Astronomia no Verão 2006 - Entre 1 e 23 de Agosto o

- Realização de saídas em Olhos d'Água para

CCVAlg dinamizou sessões de Observação

identificação de testemunhos de rios antigos activos,

Astronómica Nocturna. A equipa itinerante realizou

fauna tropical, praias antigas e da variação do nível

sessões no Algarve em Faro, Lagos, Portimão, Aljezur

do mar que incluíam a utilização de uma escala do

e Albufeira e no Alentejo em Odeceixe, Zambujeira

tempo geológico, observação de blocos diagrama

do Mar, Almograve, Porto Corvo e Sines. Foram

representativos dos ambientes geológicos, colheita e

realizadas Observações Astronómicas Nocturnas à

observação de rochas e sedimentos expostas nas

vista desarmada, com binóculos e telescópio.

arribas, observação de fósseis e estruturas

Observação da Lua e de

sedimentares fossilizadas e comparação com

objectos de céu profundo,

estruturas actuais da praia, observação e

nomeadamente Enxames

identificação de falhas e observação da plataforma

Globulares (M4, M13, M22),

de abrasão.

Enxames Abertos (M6, M7),

Participaram nestas acções 1943 pessoas em Faro e

Nebulosa Anelar de Lira (M57),

2195 em Olhos d'Água.

Nebulosa da Lagoa (M8) e

Rota das Nascentes do Algarve Central - Nos dias 8, 22,

Nebulosa Trífida (M20).

25 e 28 de Agosto realizaram-se visitas organizadas às

Participaram

nesta

principias nascentes que drenam os aquíferos do

actividade cerca de 3905

Jurássico Médio e Inferior do Algarve Central com o

pessoas.

objectivo de ilustrar os factores que estão na origem

2006

da sua localização. A acção tem ainda como
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1º Encontro de Robótica do Algarve, Albufeira

Nos dias 6 e 7 de
Mini-torneio

Outubro decorreu no
RoboCup

Pavilhão Desportivo de
Paderne e no Centro
Paroquial de Paderne o
1º Encontro de Robótica

Cartaz do encontro

do Algarve.
O Centro Ciência Viva do Algarve e a Câmara
Demonstração

Municipal de Albufeira organizaram este encontro,

Busca e Salvamento

que teve como objectivo dinamizar a robótica nas
escolas do ensino básico e secundário do Algarve,
como meio de despertar o interesse dos alunos para
áreas da ciência e tecnologia. Esta iniciativa contou,
entre outros, com o apoio da Universidade do
Algarve, do Instituto de Sistemas e Robótica (Instituto
Superior Técnico), Universidade do Minho e da

Demonstração

Associação Nacional de Professores de Electrotecnia
Dança Júnior

e Electrónica.

Colóquio

Apresentação

dos Eguinhas

Robô dos Eguinhas

Constaram da programação: Mini-torneio RoboCup

Esta iniciativa fez parte de um conjunto de

(5 equipas universitárias que disputarão jogos de

actividades relacionadas com a divulgação da

futebol com robots), demonstrações de Busca e

robótica que incluem a realização do Festival

Salvamento e Dança e um colóquio seguido de

Nacional de Robótica e o lançamento de oficinas de

debate sobre o tema A Robótica como Incentivo a

robótica no CCVALG em 2007, todas apoiadas por

Carreiras em Ciência e Tecnologia.

um projecto Ciência Viva.
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Palestras, Conferências e Encontros

3ª Conferência Internacional

2º Encontro Regional de Professores de Física
e Química, Faro

“Hands-on-Science. Science Education and
Development”, Braga

Este encontro realizou-se na Universidade do
Algarve nos dias 26 e 27 de Janeiro e decorreu no

O Centro Ciência Viva esteve presente nesta

âmbito da implementação dos programas de

conferência, realizada na Universidade do Minho

física e química da nova reforma educativa do 12º

de 4 a 9 de Setembro de 2006, com dois artigos e

ano de escolaridade, tendo reunido professores do

um conjunto de actividades interactivas

ensino básico e secundário do Baixo Alentejo e

demonstrativas de Fenómenos do Mar. O trabalho

Algarve. O Centro Ciência Viva do Algarve

apresentado resultou de uma colaboração entre

proporcionou aos participantes neste encontro

o CCVAlg e professores das escolas Secundária

uma visita ao Centro e uma apresentação das

Júlio Dantas (Lagos), Secundária Gil Eanes (Lagos),

actividades do CCVAlg proferida por Margarida

Escola Básica Integrada Prof. Doutor Aníbal

Castro,

Cavaco Silva (Boliqueime), Secundária de Alcácer
do Sal, Secundária de Odivelas e ainda de

Workshop Aplicações Didácticas das Energias

professores e investigadores do Departamento de
Física da Universidade do Algarve, Laboratório de

Renováveis, Lagos

Instrumentação e Física Experimental de Partículas
A Sociedade Portuguesa de Energia Solar com o
e Instituto Geofísico do Infante D. Luiz / Centro de
apoio do Centro Ciência Viva e da Escola EB2,3 nº 1
Geofísica da Universidade de Lisboa.
de Lagos realizou no dia 22 de Fevereiro, no
auditório da referida escola, um workshop no
âmbito do Concurso Solar Padre Himalaia 2006
denominado Aplicações Didácticas das Energias
Renováveis. Participaram neste encontro Maria
José Gatinho, Leonor Leal, Mónica Romão e

Dois dos elementos da equipa do Centro,
Conceição Santos e Bárbara Moiteiro,
deslocaram-se a Braga para participar no evento.
Os artigos apresentados: Ocean Phenomena e The
joy of knowledge sharing: two examples of
teachers, researchers, studentes and science

Sandra Massarico.

centres interaction.
Feira de Sagres, Sagres
Organizado pela Câmara Municipal de Vila do
Bispo, realizou-se em Sagres de 15 a 18 de Junho, o
Festival do Mar. Neste evento foi feita por
Margarida Castro uma apresentação com o título
Divulgação Científica e o Papel do Centro Ciência
Viva do Algarve.

Cartaz da Conferência
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Actividades de Fim-de-semana e
Férias
Oficinas de Ciência, Forúm Algarve, Faro

Festas de Aniversário
As festas de Aniversário para crianças dos 4 aos 11
anos continuaram a ser realizadas aos fins-desemana e em períodos de férias. As festas incluem

Estas oficinas decorreram entre 15 de Julho e 20 de
uma actividade específica, conforme a opção de
Agosto aos Sábados e Domingos, com quatro
pais e aniversariante. As actividades propostas em
sessões diárias sobre os temas: Jogo dos Sentidos,
2006 decorreram em dois espaços distintos. Até à
Experiências com Ar, Matemática a Brincar,
reabertura do Centro funcionaram numa sala
Experiências com Água, Segredos da Luz e da
cedida pela Universidade do Algarve, estando
Electricidade, Movimento e Força. Dinamizaram
disponíveis as actividades: A Construção de um
estas actividades: Mª. José Gatinho, Carla Grosso,
Vulcão, Inspector Ciência, Coisas que Voam,
Cecília Castro, Margarida Vieira e Sandra
Corridas Malucas, Construção de Carimbos. Com
Massarico. Participaram nestas actividades cerca
a reabertura do Centro, as festas de aniversário
de 760 crianças.
iniciaram uma nova etapa com novas propostas
de actividades: Jogo dos Sentidos, e Laboratório
de Cores (4 aos7 anos); Caça Submarina I e II (6 aos
11 anos) - esta actividade leva as crianças a fazer
uma viagem exploratória pelos módulos do Centro
de forma a permitir, no final, encontrar um "tesouro"
Oficinas de Ciência
Forum Algarve

escondido; Tornado na Garrafa (6 aos 11 anos) e
Jogo do mar (8 aos 11 anos).

Cartaz das oficinas de ciência

Loja da Ciência, Faro
Entre 1 e 23 de Dezembro, a pedido da Associação
Desenvolvimento Comercial Zona Histórica de
Faro, o CCVAlg dinamizou um espaço destinado a
ocupar crianças durante o período de Natal. Este
espaço foi concebido para permitir actividades de
entretenimento que em simultâneo estimulassem a
curiosidade científica. Para além de jogos de
computador e vídeos didácticos, estavam
disponíveis diversos módulos de exposições
itinerantes como: Módulos do OBS, Exposição da
Matemática e Circuitos Eléctricos. Usufruíram desta
iniciativa cerca de 30 crianças.
Festas de Aniversário
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Participação em Actividades
Exteriores

sessões de sensibilização cerca de 439 crianças do
3º e 4º anos. As sessões foram dinamizadas por Mª.
José Gatinho, Leonor Leal e Sandra Massarico.

3ª EXPOMAR, Olhão
A Feira do Mar e das Actividades Náuticas –
EXPOMAR, uma iniciativa do Município de Olhão,
decorreu de 1 a 5 de Março no Jardim Pescador
Olhanense. O Centro esteve presente com a
exposição “Missão: Defender os Oceanos!”

Fórum Educação e Desporto, Silves
Mais uma vez, a convite da Câmara Municipal de
Silves, o Centro participou de 1 a 4 de Junho no 6º
Fórum Educação e Desporto com o tema 2006 –
Ano Internacional dos Desertos e da
Desertificação. A participação incluiu a presença
de alguns módulos da Exposição E=mc2 – Vida e
Obra de Albert Einstein e dinamizaram-se Oficinas
de Ciência. Nestas actividades participaram
crianças dos Jardins-de-infância e alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Silves.

Stand Expomar, Olhão

Feira/Mostra de Oferta Educativa e de
Orientação Vocacional e Profissional do
Algarve, Faro
Entre 8 e 10 de Março o Centro Ciência Viva do
Algarve, esteve presente no Instituto Português de
Juventude com módulos da Exposição E=mc2 –
Vida e Obra de Albert Einstein.
Stand Fórum Educação e Desporto, Silves

Bandeira Azul, Faro
O Centro, em parceria com a Divisão de Educação
da Câmara Municipal de Faro, dinamizou entre 15

Exposição Energias Renováveis e
Mobilidade Sustentável, Faro

de Maio e 13 de Junho sessões de sensibilização

De 16 a 22 de Setembro o CCVALG participou

sob o tema: Água, Resíduos Sólidos Urbanos,

nesta feira de divulgação científica e técnica,

Protecção e Valorização da Ria Formosa junto de

realizada na Pontinha em Faro, com actividades

algumas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do

relacionadas com e módulos: Energia das Ondas,

Concelho (S. Luís, Penha, Bom João, Alto Rodes,

Comboio Solar e Electrólise da Água.

Carmo, Estói e Montenegro). Participaram nestas
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
CUSTOS E PERDAS (€)
Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
96.44

Mercadorias
Matérias Primas

9.16

Fornecimento e Serviços Externos

105.60
137 918.38

Custos com o Pessoal
41 043.36
8 037.95

Remunerações
Encargos Sociais
Amortizações e Ajust. Do Exercício

49 081.31
165 315.94

Impostos

175.07

Outros Custos e Perdas Operacionais

0.00

Custos e Perdas Financeiras
0.00
1 460.57

Relativos a empresas do grupo
Outros

40 283.05

Custos e Perdas Extraordinárias
Total custos

-38 729.05

RESULTADO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO

355 610.87

TOTAL

PROVEITOS E GANHOS (€)
Vendas
Loja
Livros do Terramoto

478.30
3 393.30

Prestações de serviço
Actividades Cientifico Pedagógicas
Entradas

2 4026.55
11 100.00

3 871.60

11155.00

Outros Proveitos e Ganhos
3 000.00

Quotizações

3 000.00
723.32

Proveitos e Ganhos Extraordinários

TOTAL

355 610.87

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
Relatório

Parecer

No decurso do exercício, acompanhámos com
regularidade a actividade da associação através
do contacto regular com a direcção.
O relatório da direcção satisfaz os requisitos legais e
estatuários, reflectindo fiel e claramente a
evolução das contas. Igualmente o Balanço, a
Demonstração de resultados Líquidos e o
respectivo Anexo estão organizados conforme as
disposições legais.
A contabilidade encontra-se organizada nos
termos da Lei e dos estatutos, espelhados com
fidelidade a situação económica e financeira em
31/12/2006, bem como os resultados obtidos no
ano findo naquela data que ascendem a um
prejuízo de 36 729.05 euros.

O Concelho Fiscal propõe que sejam aprovados o
relatório da Direcção e as Demonstrações
Financeiras respeitantes ao exercício findo em 31
de Dezembro de 2006, e que seja emitido um voto
de confiança à Direcção.
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Jardim da Alameda, Faro
Escola Eb1 de Vale Carneiros, Faro
Solar do Capitão-Mor, Faro
Escolas, Faro, Portimão, Albufeira, Loulé, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António

Escolas, Lagoa, Albufeira, Quarteira, Olhão, Odemira
Colégio Internacional de Vilamoura, Loulé
Escolas, Albufeira e Faro

Efeméritas e Comemorações
Dia da Criança
Comemoração Eco-Escolas
As Escolhas de Rómulo
Semana da Cultura Cientifica e Tecnológica

Projectos Educacionais
Planetário nas Escolas
Ensino Experimental das Ciências
Actifvidades de Enriquecimento Curriculas
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Faro, Lagos, Portimão, Aljezur, Albufeira, Odeceixe, Zambujeira do Mar, Almograve, Porto Corvo e Sines

Rota das Nascentes do Algarve Central

Astronomia no Verão

Total de participantes nas actividades do CCVAlg em 2006

Exposição Energias Renováveis e Mobilidade Sustentável

Bandeira Azul
Fórum Educação e desporto

Feira de oferta Ed. e Orientação Voc. e Prof. do Alg.

IPJ, Faro
Escolas, Faro
Silves
Largo da Pontinha, Faro

Jardim Pescadores, Olhão

Portimão e Lagoa

Toldo da Geologia

Actividades Exteriores
Expomar

Praia de Faro e de Olhos de Água, Faro e Albufeira

Na Rota das Salinas Centenárias

Forum Algarve, Faro
Faro

Salinas de Belamandil, Olhão

Actividades de Fim-de-semana e Férias
Oficinas de Ciência
Loja da Ciência

Praia de Faro e de Olhos de Água, Faro e Albufeira

Toldo da Biologia

Programas Ciência Viva

1º Encontro de Robótica do Algarve

Lagoa e Loulé
Centro Ciência Viva do Algarve, Faro
Pavilhão desportivo de Paderne, Albufeira

Centro Ciência Viva do Algarve, Faro
Fórum Algarve, Faro
Centro Azul, Paria de Faro

Exposições Itinerantes
O Mundo dos Insectos
Ajude já Antes que Derreta
Missão: Defender os Oceanos!

Acções Pedagógicas e de Divulgação
Observação Astronómicas Nocturna
Espaço Aberto

Centro Ciência Viva do Algarve, Faro

Local, Concelhos

Exposição Permanente

Actividade

alunos (1º ciclo e Jardim de Infância)
alunos
público indiferenciado
alunos

50306

439 alunos
1000 público indiferenciado
300 público indiferenciado

5000 público indiferenciado
1500 público indiferenciado

760 crianças
30 crianças

73 público indiferenciado
3905 público indiferenciado

4138 público indiferenciado

66 público indiferenciado

3350 público indiferenciado

450 público indiferenciado
90 público indiferenciado
1082 alunos, oradores e público indiferenciado

489 alunos
102 alunos
1186 alunos

1700
200
100
1036

1500 público indiferenciado
20000 público indiferenciado
2000 público indiferenciado

6266 público indiferenciado

Número

Participantes

ESTATISTÍCAS 2006
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2006

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS 2006

ESTATISTÍCAS 2006
Visitantes

Total de visitantes do CCVAlg em 2006

> 18 anos

2653

3613

< 18 anos

Nota: Reabertura do CCVAlg no dia 8 de Junho de 2006

Actividades dentro e fora de portas 2006 / valores comparativos
6610
Actividades fora de portas

50306

Actividades dentro de portas

Valores comparativos entre 1998 e 2006

25000
20000
15000
10000
5000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006

Nota: O CCVAlg. esteve encerrado em 2005 e Reabriu em no dia 8 de Junho de 2006
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ESTATISTÍCAS 2006
Visitantes de escolas

Valores comparativos por ciclo de ensino entre 1998 e 2006

5000

Pré-escolar

4500
1º Ciclo

4000
3500

2º e 3º Ciclo

3000
2500

Secundário

2000
1500

Ensino superior

1000
500
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2006

Nota: O CCVAlg. esteve encerrado em 2005 e Reabriu em no dia 8 de Junho de 2006

Valores comparativos por concelhos em 2006
900
800
700
600
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400
300
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Apoios institucionais e Parcerias

ANCCT – Agência Nacional para a Cultura Ciêntifica e Tecnológica - Ciência Viva

Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro
Associação Nacional de Professores de Electrotecnia e Electrónica
Câmara Municipal de Albufeira
Câmara Municipal de Faro
Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Direcção Regional da Educação do Algarve
FNAC
Fórum Algarve
Fundação para a Ciência e Tecnologia
Grupo ROLEAR
Instituto de Investigação das Pescas e do Mar
Instituto de Sistemas e Robótica – Instituto Superior Técnico
Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas
Oceanário de Lisboa
Sociedade Portuguesa de Física
Teatro Municipal de Faro
Universidade do Algarve
Universidade do Minho
Zoomarine

