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Mensagem da Direcção

2

O Centro Ciência Viva do Algarve apresenta um espaço para exposições permanentes com uma área 
de 900 m2. Tendo iniciado as suas actividades com uma exposição ligada ao Sol, o Centro Ciência Viva 
do Algarve ocupou-se durante os últimos três anos com o tema O Mar e envereda agora pelas questões 
directamente ligadas às Energias Alternativas e à Sustentabilidade.  

Para o desenvolvimento das suas actividades o CCVALG dispõe, para além de uma excelente 
localização e de uma equipa especializada e dedicada, de um conjunto de excelentes equipamentos, 
sempre muito apreciados pelos visitantes.

O ano 2008 foi um ano de reflexão sobre o novo posicionamento do Centro perante os recentes 
desenvolvimentos científicos e as exigências de uma sociedade cada vez mais motivada para o 
conhecimento.

Tendo sido feito um levantamento para as valências e múltiplas potencialidades do CCVALG, foram 
também detectadas as suas lacunas: a falta de participação do CCVALG numa estratégia integrada de 
difusão da ciência ao nível regional bem como a necessidade de criação de uma imagem 
comunicacional e de marketing. Foram ainda identificados novos públicos, jovens e turistas, para os 
quais as actividades do Centro também passaram a dirigir-se.

Assim, e a fim de promover visitas regulares de públicos específicos (escolas secundárias, famílias, 
turistas, terceira idade, pessoas com necessidades especiais) o ano de 2008 foi rico no estabelecimento 
de Protocolos intra-institucionais.

Apostamos na contínua adaptação dos conteúdos formativos às áreas temáticas estrategicamente 
escolhidas: As Estrelas e os Planetas – Astronomia; A Evolução do Planeta Terra – 
Geologia/Geofísica/Geografia; A Matéria e suas dimensões: da Física à Biologia molecular; Os 
Oceanos e os rios – Oceonografia | Hidrografia | Sedimentologia ; A energia no Planeta Terra – Física; A 
evolução do DNA – Biologia. O CCVALG oferece a toda a comunidade na sua loja, localizada na 
recepção, livros de grande valor didáctico-científico bem como brinquedos científicos - excelentes 
presentes para aniversários e outras datas comemorativas.

O CCVALG é pioneiro nas suas actividades de enriquecimento curricular em Faro e Albufeira. Para além 
das actividades acima descritas o Centro oferece os seus serviços a: aniversários e festas de empresa, 
acções de divulgação científica (conferências para o público em geral, actividades para a terceira idade), 
actividades para crianças, demonstrações e teatro, actividades de verão. Para o ano de 2009 estão 
previstos os seguintes projectos: Ano Internacional da Astronomia 2009 – UNESCO; Ano Mundial do 
Darwin; 2010 – Centenário do Edifício do Centro – 1ª Central eléctrica de Faro.



3

Organigrama de Funcionamento 2008

Assembleia Geral Conselho Fiscal

1 - até 04.03.2008     2 - desde 04.03.2008     3 - até Junho de 2008     4 - desde Julho de 2008     

Direcção

Presidente Vogais
1Margarida Castro

2Maria Teresa de Noronha

Conceição Santos, João Marques, Paulo Relvas , Teresa Rocha ,
2Josiane Martins , Carlos Afonso

1 1

2

Desenvolvimento Científico e Pedagógico

Bárbara Moiteiro, Conceição Santos,
Helena Farrajota, Leonor Leal

Núcleo de Astronomia
Bárbara Moiteiro
João Águas, Miguel Montes, Nelson Viegas, Pedro Nolasco, Carla Rato, Eva Santos, Carla Natário
Alexandre Costa e Miguel Montes     

Coordenação
Colaboradores
Boletim de Astronomia

Oficinas de Ciência, Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo e 
Actividades de Enriquecimento Curricular

Maria José Gatinho

Sandra Massarico, Ana Margarida Rodrigues, Carla Grosso, Ana Marta Fernandes, Sofia Januário, Marta Correia, Paula Coelho 
e Sofia Brito
Vera Santos, Armanda Antunes, Carina Castanho, Cláudia Alves, Filipa Rodrigues, Mónica Sopa, Sandra Brito, Ana Isabel 

Coordenação
Colaboradores
   Faro

   Albufeira

Festas de Aniversário e “A Loja da Ciência”
Maria José Gatinho
Carla Grosso, Cecília Castro, Sandra Massarico, Marta Correia, Helena Guimarães, João Saraiva, Carla Rato, Rita Ascenso e 
Alexandre Pereira. 

Coordenação
Colaboradores

Exposição Permanente e Exp. da Campanha “Ajude Já Antes que Derreta”
Helena Farrajota

3 3 3 3 3 3Carla Grosso , Cecília Castro , Sandra Massarico , Marta Correia , Helena Guimarães  e João Saraiva

Coordenação
Monitores

Programas Ciência Viva no Verão
Bárbara Moiteiro (astronomia), Leonor Leal (biologia), Conceição Santos (geologia)

Sandra Massarico, Marta Correia, João Saraiva e Rita Ascenso
Bruna Rico, Carla Grosso, Cecília Castro, Marta Correia, Bruno Rodrigues, Alexandre Pereira e Carina Castanho
Margarida Vieira, Miguel Montes, Nelson Viegas e Pedro Nolasco

Coordenação
Colaboradores
   Biologia
   Geologia
   Astronomia

Presidente Secretário
1Maria Teresa Dinis

2José Carlos Rolo

1Sofia Vairinhos
2Teresa Rocha

Presidente Vogais
1João Guerreiro

2Maria Fernanda Matias

1Isabel Bispo
Miguel Galvão

2Parreira Afonso

Divulgação de Conteúdos Científicos

Sónia Fernandes

Secretariado e Recepção

Clara Ferreira Seabra e Mónica Romão

Contabilidade

3Ana Afonso
MECANEX

Apoio Informático

3ADJ3 Sistemas
4IPNT, Lda

Apoio Técnico

Rui Pereira



Exposição Permanente do Centro

4

A exposição tem início com uma observação do espaço a partir de um plano elevado e, através dum 
pequeno filme, é apresentado o nosso planeta Terra a partir do espaço. Ao aproximar-se, os visitantes 
dão conta da vastidão e importância do mar, tema geral da exposição. São levantadas algumas 
questões, cujas respostas podem ser encontradas no percurso expositivo. Apresenta-se uma 
experiência sobre pressão atmosférica, manipulando os hemisférios de Magdeburgo. 

Descendo ao piso térreo, na primeira sala, encontram-se os módulos relacionados com aspectos físicos 
do planeta. Entre outros, destacam-se módulos onde se visionam ou manipulam fenómenos como: as 
marés; o aumento da pressão com a profundidade; a ondulação provocada pelo vento; a formação de 
dunas subaéreas ou subaquáticas; a deposição de diferentes materiais relacionada com o maior ou 
menor dinamismo das águas – através de uma coluna sedimentar; os efeitos da tensão superficial – 
através de uma cortina de sabão; a impulsão e a sua relação com a variação da quantidade de ar numa 
coluna de água; a formação de vórtices tanto em meio líquido como gasoso; a evolução das placas 
tectónicas ao longo dos últimos 200 milhões de anos, feita através de quatro globos, um puzzle e 
maquetas que representam a convergência e divergência de placas; um vulcão em actividade; os 
tremores de terra e terramotos - através de uma placa sísmica. 

São inúmeras as observações que podem ser feitas. Em destaque uma pequena amostra geológica do 
Algarve permite avaliar as características de rochas e até provar sal do tempo dos dinossáurios. Uma 
maqueta de uma base oceanográfica permite dar uma ideia de como observar e estudar  o fundo dos 
oceanos, in loco. Um módulo multimédia, apresenta o relevo da região em formato 3 D, destacando-se o 
das profundidades envolventes. Painéis explicativos, elucidam estes temas, tais como planisférios de 
sismicidade ou da idade do fundo dos mares.

Segue-se a área destinada à aprendizagem sobre a vida e a biodiversidade. A abordagem começa com 
a observação de um aquário de águas tropicais onde crescem entre outros, corais moles, peixes, 
moluscos e equinodermes. Este aquário confina com outro de águas temperadas povoado com 
espécies locais.

Outros equipamentos animam este espaço. No apalpário, um espaço único do nosso país, apreende-se 
pela vista e pelo tacto alguns exemplos de organismos locais. Ao lado, com um microscópio ligado a 
uma câmara e a um monitor pode observar-se, por exemplo, o fito ou o zooplâncton.

No módulo “Luz e Comportamento”, ilustra-se a variação de comportamentos subaquáticos com a maior 
ou menor luminosidade o que nos  leva a questionar as razões da sua ocorrência.

O Mar

alguns módulos da 
exposição permanente

logotipo da exposição
“Com os Pés na Terra”

exposição
“Alterações climáticas - 

cenários para o Algarve”

cartaz da exposição “25 anos 
de Olimpíadas Portuguesas 

de Matemática”
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No módulo  “Pesca Acessória”, através de jogos, podemo-nos 
aperceber de práticas que colocam em perigo a existência de 
espécies, e sugerir  formas de reverter a situação. 
Com o jogo multimédia “Quantos como eu?” apercebemo-nos 
da diversidade humana e ao mesmo tempo podem fazer-se  
exercícios de percentagens.

A estrutura do ADN está representada a nível atómico, 
origami, e em diversos jogos. Um grande painel compara o 
ADN humano com o de outros organismos. Uma máquina 
detecta mutantes, simula clones e a possibilidade de voar. Um 
vídeo consegue condensar em dois minutos as principais 
etapas evolutivas desde o átomo às diferentes formas da vida 
actual.

Um espaço multimédia permite o acesso à internet.

Numa outra sala é possível praticar vários jogos didácticos e 
realizar festas de aniversário onde a ciência está sempre 
presente. 

No fim do percurso no Centro, encontramos seguramente 
respostas para algumas questões, mas muitas outras surgirão 
e também, esperamos, crescerá vontade de as tentar 
resolver. 

Mais uma vez, a convite da Câmara Municipal de Silves, o 
Centro participou de 27 de Maio a 1 de Junho no 8º Fórum 
Educação e Desporto com o tema 2008- Ano Europeu do 
Diálogo Intercultural e Ano Internacional do Planeta Terra. A 
participação incluiu a presença da Exposição “Com os pés na 
Terra”. No forúm participaram crianças dos jardins-de-infância 
e alunos do 1º ciclo do ensino básico do Concelho de Silves.

Esta exposição tem como objectivo aprofundar os temas das 
alterações climáticas e possíveis efeitos no Algarve. 
Composta por 18 painéis com os temas: Porque é que a terra 
está a aquecer? - O que é o “efeito de estufa”? - Qual a 
contribuição do homem para o “efeito de estufa”? - O ciclo do 
carbono - O papel do oceano do “aquecimento global” - Quais 
as consequências do aquecimento global? - O clima no 
Algarve - Clima e incêndios florestais - Cartografia de risco de 
incêndio florestal no Algarve - O litoral do Algarve e a subida 
do nível do mar - Mobilidade sustentável.
A exposição itinerou nos meses de Julho, Agosto e Setembro 
nos Concelhos de Lagos, Albufeira e São Brás de Alportel.

Entre 1 de Julho e 4 de Agosto, o Centro recebeu a Exposição 
“Olímpiadas da Matemática”. Comemorando 25 anos de 
Olimpíadas Portuguesas de Matemática, a Sociedade 
Portuguesa de Matemática concebeu a exposição onde relata 
a história desta competição e dos seus intervenientes. 
Composto por painéis e módulos interactivos, o visitante pode 
percorrer a história das Olimpíadas e dos desafios colocados 
nos últimos 25 anos aos seus participantes.

Exposições Temporárias
e Itinerantes

Entre 3 e 28 de Março, esteve patente no Parque Lúdico de 
Albufeira a exposição “Com os Pés na Terra”, no âmbito do 
Ano Internacional do Planeta Terra. Esta exposição apresenta 
de forma sucinta e interactiva alguns aspectos da geologia. 
Destinada aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico pretende 
dar uma visão aos mais pequenos de um planeta dinâmico, 
bem como proporcionar o primeiro contacto das crianças com 
as Ciências da Terra e o trabalho dos geólogos. A exposição 
contou com a visita de algumas escolas do 1º ciclo do ensino 
básico do Concelho de Albufeira.

Exposição “ Com os pés na Terra”
Albufeira

8º Fórum Educação e Desporto
Silves

Exposição "Alterações climáticas -
cenários para o Algarve”

Lagos, Albufeira, São Brás de Alportel

Exposição "Olimpíadas da
Matemática”

CCVALG



O Centro acolheu, o Planeta Mágico, um ecrã esférico que projecta imagens e animações no Globo em 
360º, este permite projectar imagens e filmes relacionados com o nosso Planeta. Esta peça interactiva 
faz parte de um projecto pedagógico denominado Rocha Amiga inserido no âmbito das comemorações 
do Ano Internacional do Planeta Terra 2008 (AIPT 2008). Este resulta de uma colaboração entre várias 
Universidades e instituições ligadas às Ciências da Terra do País e das Escolas de Portugal Continental 
e dos Arquipélagos da Madeira e dos Açores e conta com o apoio da Ciência Viva - ANCCT e da 
Comissão Nacional UNESCO.

Planeta Mágico
CCVALG

módulo “Planeta Mágico”

sessão numa das escolas do 
Projecto “Exploração 

Sustentada dos Recursos 
Marinhos”

Projectos Estruturantes

Jardim da Cigarra, “Energia sem fim”

O projecto Energia “SEM FIM” teve como objectivo principal a requalificação paisagística e a 
conservação do espaço expositivo do jardim do Centro Ciência Viva do Algarve, dando continuidade aos 
conteúdos anteriormente expostos, energia e energias alternativas. O projecto foi financiado pela 
Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, no âmbito do Programa 
Operacional Ciência e Tecnologia 2010. 
 
As acções de requalificação paisagística incluíram obras de melhoria das acessibilidades, criação de 
espaços de lazer, aquisição de equipamentos de jardim, colocação de um gradeamento para protecção 
do espaço expositivo e sua individualização da área de admissão ao Centro e criação de espaços de 
ajardinamento com plantas da flora autóctone do Algarve. O conceito do projecto de arquitectura 
paisagística foi da autoria da Arquitecta/Investigadora Bibiana Ramos. A concepção e a adaptação do 
projecto estiveram a cargo da empresa F. Sousa Neto, Unipessoal, Lda.
 
As acções de conservação do espaço expositivo tiveram como conceito base a utilização de energias 
renováveis para a criação de um jardim pleno de interactividade em que um conjunto de sensores de 
movimento, alimentados por um gerador solar e eólico, activam/desactivam alguns dos módulos 
tecnológicos presentes do jardim. São exemplos destes módulos as plantas curiosas e as plantas 
reactivas (réplicas de plantas autóctones da região) que interagem com o visitante à sua passagem, os 
olhos de água de um pequeno lago que são activados em função do movimento ou o som de uma 
cigarra que o visitante segue para descobrir a sua localização. Outros módulos concebidos no âmbito da 
temática da energia “sem fim” são o Girassol, Energia em Cascata e Corrida de Camaleão. O módulo 
Girassol consiste num seguidor solar cuja função é optimizar a captação de energia. No módulo Energia 
em Cascata são demonstrados conceitos de transferência de energia, força centrífuga e trajectória. No 
módulo Corrida de Camaleão energia cinética é transformada em energia eléctrica através de dínamos 
accionados pelo pedalar de duas bicicletas. A concepção e a produção dos módulos foram da autoria da 
empresa IdMind - Engenharia de Sistemas, Lda.
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Jardim da Cigarra

Exposição do Projecto
“Sair da Concha”

planetário móvel

actividades com a ASMAL

ensino experimental
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O projecto multidisciplinar “Sair da Concha” (financiado pela 
Ciência Viva – ANCCT e POCI 2010) da Associação Viver a 
Ciência, promove o ensino das ciências junto dos Jardins-de-
infância do Algarve. O Centro foi parceiro neste projecto 
através do apoio na distribuição de duas Caixas Pedagógicas 
a cada Jardim-de-Infância (uma sobre o mar e outra sobre o 
campo) e acolhendo uma exposição dos trabalhos executados 
pelos Jardins-de-infância após a exploração das caixas.

Entre 20 de Outubro e 20 de Dezembro estiveram expostos os 
trabalhos dos seguintes Jardins-de-infância: JI do 
Montenegro, JI de Almancil, JI de S. João da Venda, JI da Ilha 
da Culatra, JI de Armação de Pêra, JI de Porches, JI do 
Carvoeiro, JI de Albufeira, JI de Olhão, JI de Vale Serves, JI de 
Gilvrasino, JI do Carmo, JI de St. Maria de Lagos, JI de 
Caliços, JI da Guia e o JI itinerante de Olhão. Este projecto 
terá continuidade em 2009 com a realização de acções de 
formação para educadores de infância.

Finalização do projecto (Ciência Viva – PVI-0118) que foi 
desenvolvido com duas escolas do 1º Ciclo (EB1). Para além 
de visitas de estudo realizadas com as turmas envolvidas no 
projecto e palestras, as escolas foram equipadas com 
aquários e dinamizadas actividades que dão ênfase à 
interligação entre os diferentes níveis tróficos de um 
ecossistema e à importância da preservação habitats 
importantes para todas as fases do ciclo de vida das espécies. 
Foram preparadas acções de formação específicas para os 
professores e os conteúdos foram adequados a alunos do 1º 
ciclo. As acções integraram as matérias leccionadas em 
Estudo do Meio. Este projecto, que foi quase totalmente 
executado em 2007, foi coordenado por Leonor Leal, tendo 
também participado Sónia Fernandes e Conceição Santos. 

Em 2008 foi dada continuidade ao programa de sessões de 
Planetário nas escolas do 2º/3º Ensino Básico e do 
Secundário. Visitaram-se 15 escolas em Faro, Olhão, Vila 
Real de Santo António, Loulé, Beja, Grândola, Lagoa, S. Brás 
de Alportel, Loulé, Albufeira, Setúbal, tendo-se realizado 59 
sessões que envolveram 11468 alunos. A actividade foi 
coordenada por Bárbara Moiteiro com a colaboração de 
Margarida Vieira, Carla Grosso.

Em 2008 deu-se continuidade um protocolo de colaboração 
com a ASMAL – Associação de Saúde Mental do Algarve, que 
promove a inserção social e profissional de indivíduos com 
problemas de saúde mental, bem como portadores de alguns 
tipos de deficiência. Quinzenalmente foram dinamizadas 
actividades no Centro que foram preparadas por uma das 
responsáveis da ASMAL, Rosália Moreira com a coordenação 
de Bárbara Moiteiro. Participaram em cada sessão cerca de 
14 pessoas.

À semelhança de anos anteriores, o Centro deslocou-se ao 
Colégio Internacional de Vilamoura afim de dinamizar 
actividades que abrangeram os 4 anos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico incutindo, nos mais novos, a importância da ciência. 
Foram realizadas 24 sessões, 6 em cada ano de escolaridade, 
tendo participado cerca de 100 alunos.

Em 2006 celebraram-se protocolos de cooperação entre o 
Centro Ciência Viva do Algarve e os Municípios de Faro e 
Albufeira visando promover actividades de divulgação 
científica,  que  têm  como  objectivo  despertar a curiosidade

Planetário nas Escolas

Fórum Sócio-Ocupacional
da ASMAL

Ensino Experimental das Ciências

Projecto “Sair da Concha” e
Exposição

Projectos Educacionais

Projecto “Exploração Sustentada
dos Recursos Marinhos”

Actividades de
Enriquecimento Curricular



científica dos alunos do 1º ciclo. Estas actividades integraram-se no Programa de Enriquecimento 
Curricular para 1º ciclo e funcionaram pela primeira vez no ano lectivo de 2006-2007 sob proposta do 
Ministério da Educação tendo sido implementadas pelos Municípios. Considerou-se esta participação 
do maior interesse, pois permitiu a divulgação científica junto de um dos 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 preparação das actividades (protocolos e materiais necessários), formação dos 
monitores, acompanhamento e avaliação das actividades. 
No ano lectivo de 2007-2008, em Albufeira, estão envolvidas as Escolas EB1 de Sesmarias e Avª. do 
Ténis, EB1 da Guia, EB1 de Ferreiras, EB1 da Mouraria, EB1 de Vale Carro e EB1 de Paderne, com 
cerca de 800 alunos. 
Em Faro, estão envolvidas as Escolas do 1º ciclo de Estói, Medronhal, Santa Bárbara de Nexe, Nº 3 de 
Faro, Mata Lobos, Penha, Montenegro, Vale Carneiros, Bom João, Patacão e Pontes de Marchil EB1 da 
Conceição, Escola EB1 de Mar e Guerra, EB1 do Areal Gordo, EB1 do Ancão, EB1 de Ferradeira e EB1 
de Bordeira, envolvendo cerca de 900 alunos.
No ano lectivo 2008-2009 em Albufeira: Escola EB1 da Guia, EB1 de Ferreiras, EB1 de Brejos, EB1 das 
Sesmarias, EB1 da Correeira, EB1 dos Caliços, envolvendo cerca de 1075 alunos.
Em Faro no ano lectivo 2008-2009, estão envolvidas as Escolas: Escolas EB1 de Mar e Guerra, EB1 de 
Vale Carneiros, EB1 de Ilha do Ancão, EB1 do Patacão, EB1 de Pontes de Marchil, EB1/JI de 
Montenegro, EB1 de Ferradeira, EB1 nº 3 de Faro e EB1 nº 4 de Faro, envolvendo cerca de 675 alunos.

observação astronómica 
nocturna

Acções Pedagógicas, Formação e Divulgação
Estágio ESPR

Em colaboração com a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, teve lugar no CCVALG a formação em 
contexto de trabalho de dois jovens do Curso de Educação e Formação – Técnico de Informática. Os 
estágios tiveram a duração de 210 horas, desenvolvidas ao longo de seis semanas com início a 20 de 
Maio. Os estágios foram coordenados e orientados por Sónia Fernandes.

 

Também durante este ano o CCVALG acolheu e acompanhou o estágio de duas alunas da Escola do 
Curso de Artes Plásticas e Multimédia. Provenientes da Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Beja, as alunas foram coordenadas e orientadas por Conceição Santos, tendo o estágio a 
duração de 3 meses.

No dias 8 e 9 de Novembro de 2008, o Centro Ciência Viva do Algarve (CCVAlg) em colaboração  com o 
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Estágio ESE - Beja

visitas no âmbito da acção 
de formação de professores

astroboletim

Podcast da “Avenida do 
Conhecimento”

Curso de Formação
“Centros e Museus de Ciência como Centros de Recursos

para o Ensino Experimental das Ciências”
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Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva ofereceu uma 
acção de formação subordinada ao tema "Centros e Museus 
de Ciência como Centros de Recursos para o Ensino 
Experimental das Ciências". O curso de formação, gratuito, 
pretendeu fornecer aos professores e educadores 
instrumentos necessários para aumentar o seu papel 
enquanto agentes activos nas visitas escolares a museus e 
centros de ciência, dando a conhecer, exercitando e 
discutindo boas práticas de visitas de estudo e de trabalhos 
práticos a serem desenvolvidos em ambiente escolar antes e 
após as visitas.
A acção de formação contou com a participação de 5 
formandos, 1 do Concelho de Faro com 11 alunos (Escola 
EB1 Nºº1 de Faro S. Luís) e 4 formandos do Concelho de 
Lagos com 92 alunos (Escola EB1 e JI da Ameijeira e Escola 
EB1 Nº 3 de Lagos).

A 15 de Novembro, foi dinamizado pela empresa BioD Tec 
uma acção de formação explicado de uma forma simples as 
várias fases do processo e procedimentos necessários para 
produzir biodiesel de qualidade, respeitando todas as regras 
de segurança. O curso é composto por 1 hora de Teoria, onde 
serão abordados a Segurança, Legislação e Fundamentos 
Químicos, e por 3 horas de Prática, onde será feita a 
determinação da acidez do óleo, doseamento dos reagentes, 
reacção em tempo real, separação de glicerina e lavagem. A 
Acção de Formação contou com a participação de 15 
formandos.

O Núcleo de Astronomia realizou diversas sessões de 
Observação Nocturna a pedido de diversas entidades num 
âmbito pedagógico e lúdico, estas sessões tiveram a 
participação de cerca de 520 pessoas.

O Núcleo de Astronomia continuou a dinamizar, no espaço da 
açoteia do Centro, as sessões de 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. Realizaram-se 4 sessões, em sábados 
próximos do Quarto Crescente e da Lua Nova. Contou-se com 
a presença de 40 participantes.

O Núcleo de Astronomia, deu continuidade à Newsletter 
bissemanal, Boletim Astronómico com o objectivo de alargar a 
outros públicos a sua actividade de divulgação do 
conhecimento da Astronomia e da Astrofísica. O projecto é da 
responsabilidade de Alexandre Costa e Miguel Montes.

O CCVAlg e a Rádio Universitária do Algarve (RUA FM) 
apresentaram o programa “Avenida do Conhecimento”, uma 
rubrica radiofónica diária, de curta duração, sobre a grande 
actualidade científica internacional, dirigida ao público 
universitário mas é acessível a todos os ouvintes em geral. Os 
conteúdos são retirados dos websites de revistas 
internacionais de investigação científica de referência (ex: 
Nature, Science, Scientific American), bem como do portal 
nacional de divulgação da cultura científica e tecnológica 
Ciência Hoje. '”Avenida do Conhecimento'” tem airplay quatro 
vezes por dia na antena da RUA FM (102.7), ao minuto 40 das 
8h, 11h, 15h e 18h, de segunda a sexta, com o compacto da 
semana a rodar aos sábados às 18.40h. Está ainda associado 
o podcast  
onde estão disponíveis todos os programas. Esta rubrica é da 
autoria e responsabilidade de João Saraiva.

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

www.avenidadoconhecimento.podomatic.com

Astroboletins

Avenida do Conhecimento

Programas de Verão - Ciência Viva

Curso de formação
Bio Diesel em casa

Observação Astronómica
Nocturna

Espaço Aberto



diversidade de idades e formação científica dos participantes. Estas actividades incluíram experiências, 
passeios guiados, e observações astronómicas.

Biologia no Verão 2008

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 com aspectos relacionados com a 
saúde pública e a utilização responsável das praias; realização de saídas de campo a um ecossistema 
de salina natural, localizado na área protegida da Ria Formosa, para dar a conhecer uma actividade 
económica local e tradicional que se caracteriza pela interacção positiva com o ambiente. 

O Toldo da Biologia 2008 esteve nas praias de Faro (21 a 25 de Julho, 28 de Julho a 1 de Agosto, de 4 a 

8 de Agosto, de 11 a 14 de Agosto, de 18 a 22 de Agosto, de 25 a 29 de Agosto e 1 de Setembro) e de 
Olhos d'Água (28 de Julho a 1 de Agosto, de 4 a 8 de Agosto e de 18 a 22 de Agosto). Actividades 
realizadas foram: Saídas de campo na zona entre-marés da Praia de Olhos d'Água e na Ria Formosa, 
paraobservação e identificação de fauna e flora, e relação com a geologia do local. Análise dos 
parâmetros físicos e químicos de qualidade da no mar e na Ria Formosa. Medição da radiação UVA e 
UVB para sensibilização dos veraneantes para os malefícios da exposição solar prolongada. 
Actividades de sensibilização para a recolha de lixo na praia e separação selectiva dos lixos. Montagem 
do módulo interactivo "Apalpário Móvel" no Centro Azul da Praia de Faro, em colaboração com a 
Câmara Municipal de Faro. Distribuição de um folheto de divulgação e educação ambiental "Praia Azul: 
Saúde, Qualidade, Segurança e Ambiente". As actividades nas praias de Olhos d'Água e Faro contaram 
com cerca de 2602 participantes.
A actividades Toldo da Biologia 2008 na Praia de Faro mudou de local (Centro Azul) uma sala fechada 
onde permitiu a utilização de utensílios normalmente não utilizados, como microscópios uma vez que 
havia acesso a um ponto de luz, esta mudança permitiu também que as actividades decoressem sem 
interrupção durante todo o dia.

Na Rota das Salinas Centenárias - Visitas a uma Salina tradicional, em colaboração com a empresa 

Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, em Bela Mandil, Olhão nos dias 29 e 30 de 
Julho, 5, 6, 12, 13, 16, 20 e 26 de Agosto. Nas visitas explorava-se o processo de produção de sal 
tradicional e de flor de sal e a sua importância para os ecossistemas. Aos participantes foi distribuído um 
folheto sobre os métodos de produção de sal tradicional e de sal industrial. Participaram nestes passeios 
87 pessoas.

Geologia no Verão 2008

Consistiu num conjunto de acções de divulgação científica e de carácter experimental na área da 
Geologia dedicadas à divulgação do património geológico em zonas costeiras e outras áreas de 
interesse geológico para o público na região do Algarve: dinamização de actividades e saídas de campo 
ao Sistema Dunar da 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; na praia dos Olhos d'Água foram realizadas 
actividades e saídas de campo para observar e identificar testemunhos de rios antigos activos (com 5 a 
1 milhão de anos)  de fauna tropical (15 milhões de anos),  de praias antigas (praias quaternárias)  e  da

Toldo da Biologia

Na Rota das Nascentes do 
Algarve Central
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Na Rota das Salinas 
Centenárias

Toldo da Geologia

Astronomia no Verão
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variação do nível do mar; foram realizados percursos para 
promover o conhecimento das principais nascentes do 
Algarve Central e dos aspectos geológicos.

O Toldo da Geologia 2008 – o Toldo da Geologia 2008 foi 

instalado na Praia de Olhos d'Água de 28 de Julho a 1 de 
Agosto, 4 a 8 de Agosto e 18 a 22 de Agosto e na Praia de 
Faro de 21 a 25 de Julho, 28 de Julho a a de Agosto, 4 a 8 de 
Agosto, 11 a 14 de Agosto, 25 a 29 de Agosto e 1 de 
Setembro. Foram realizadas as seguintes actividades: 
Observação e identificação dos diferentes minerais 
constituintes da areia, modo de formação de dunas, 
compreensão do processo de fossil ização por 
moldagem/impressão, observação da direcção das correntes 
e relação com os ventos e o transporte e deposição de 
sedimentos. Observação da costa a 3D. Compreensão dos 
processos de erosão e transporte de sedimentos pelo mar. 
Realização de 10 saídas as arribas da praia de Olhos d'Água 
para: identificação de testemunhos das alterações globais 
através de vestígios de rios antigos, fauna tropical, praias 
antigas e variação do nível do mar; observação de diferentes 
sedimentos e rochas que constituem as arribas e de 
estruturas fossilizadas e comparação com a praia actual; 
observação de falhas e de uma plataforma de abrasão. 
Distribuição aos participantes de um folheto sobre a evolução 
geológica da praia de Olhos d'Água. Realização de 12 saídas 
ao sistema dunar da Península do Ancão para: observação do 
litoral arenoso para conhecimento da especificidade geológica 
e fragilidades dos sistemas dunares, importância da 
vegetação dunar, impacto das construções e pisoteio sobre a 
duna, papel das barras de maré e dinâmica dos sedimentos. 
Distribuição aos participantes de um folheto sobre a formação 
e evolução da península do Ancão.

Na Rota das Nascentes do Algarve Central – Realizaram-se 

de 3 saídas às Nascentes do Algarve Central, nos dias 1, 19 e 
28 de Agosto. Nestas saídas pretendeu-se dar a conhecer as 
nascentes que drenam os aquíferos do Jurássico Médio e 
Inferior do Algarve e mostrar que estas zonas estão 
associadas a locais de conexão entre as águas subterrâneas 
e as ribeiras do Algarve. Participaram cerca de 40 pessoas.
O público continuou a demonstrar interesse pelas actividades.  
Na actividade “Toldo da Geologia 2008 – Praia de Faro” a 
mudança de local da actividade, para uma sala, revelou-se 

compensadora  uma  vez,  que  os participantes não estavam 
sujeitos aos efeitos das condições climatéricas e permitiu o 
desenvolvimento de novas actividades como a formação de 
ondas e a circulação oceânica. A Geologia no Verão 2008 
contou com a participação de 45 participantes na actividade 
“Testemunhos das Alterações globais”, 40 participantes na 
actividade “As Dunas e a Pensínsula do Ancão e no Toldo 
Bio/Geo – 2008 na Praia dos Olhos d´Água e Praia de Faro 
cerca de 2602 participantes.

Astronomia no Verão 2008

Entre 15 Julho e 14 de Setembro o CCVAlg dinamizou 
sessões de Observação Astronómica Nocturna na Açoteia do 
Centro e nas seguintes localidades (Praia de Faro, Querença, 
Albufeira, Olhão, Lagos, Silves, Portimão e S. Brás de 
Alportel). Foram realizadas as seguintes actividades: 
observação Astronómica Nocturna à vista desarmada, com 
binóculos e telescópio; observação da Lua e de objectos de 
céu profundo, nomeadamente Enxames Globulares (M4, 
M13, M22), Enxames Abertos (M6, M7), Nebulosa Anelar de 
Lira (M57), Nebulosa da Lagoa (M8) e Nebulosa Trífida (M20). 
Estas actividades contaram com cerca de 1440 participantes.

Entre 6 e 24 de Dezembro, a pedido da Associação de 
Desenvolvimento – Baixa de Faro, o CCVAlg dinamizou um 
espaço destinado a ocupar crianças durante o período de 
Natal. Este espaço foi concebido para permitir actividades 
hands-on, As actividades propostas têm como objectivo a livre 
descoberta de conteúdos básicos de ciência a partir da 
construção de mecanismos simples ou da observação directa 
de processos naturais. Foram produzidos kits de actividades 
de acordo com os temas energia, ambiente e 
sustentabilidade. Usufruíram desta iniciativa 130 crianças.

As  festas  de  Aniversário  para  crianças  dos  4 aos 11 anos 

Actividades de
Fim-de-semana e Férias

Loja da Ciência
Faro

Festas de Aniversário



continuaram a ser dinamizadas. As festas incluem uma actividade específica conforme a opção de pais 
e aniversariante. Disponíveis estiveram as actividades: Jogo dos Sentidos e Laboratório de Cores: para 
crianças dos 4 aos 7 anos; Caça Submarina I e II: para crianças dos 6 aos 11 anos; Tornado na Garrafa: 
para crianças dos 6 aos 11 anos e Jogo do mar: para crianças dos 8 aos 11 anos. No ano de 2008 
contou-se com 1003 crianças no total de 75 aniversários.

Dinamizaram-se no Centro, Oficinas de Ciência, destinadas a crianças dos 6 anos 9 anos abordando os 
temas: O que comemos? Da Biologia à Culinária -  Da Matemática aos Jogos; dos 10 aos 12 anos: Da 
física às energias Alternativas - Tudo num segundo? Oficina de Fotografia. Destinados aos jovens dos 
13 aos 15 anos: O Mundo ao meu alcance e Repórter por uns dias. 
Em 2008 incentivou-se também os Adultos e Seniores a participar e para esta faixa etária disponibilizou-
se os seguintes temas: A Pressão Atmosférica - Nós e os Solos – Quem tira e Quem dá - Faro – A 
Cidade Velha - Músicas da Nossa Vida - Computador: um Bicho sem Sete Cabeças. 
Para além dos temas anteriores estiveram disponíveis também, outras temáticas como: Rodas 
dentadas, A célula, O que é o ADN, Extracção do ADN do morango e do kiwi, Como funcionam os 
espelhos, Construção de um periscópio, Câmara escura, Bolas de sabão, Tingir tecidos, Cromotografia, 
Aprende a fazer tinta. 
 As oficinas contaram com a participação de 199 intervenientes.

Projecto de Divulgação Científica através da Arte, para crianças dos 4 aos 10 anos. A “Estrela Polar”, 
acompanhada por uma marioneta, o Dr. Mariológico (Biólogo Marinho) conta de uma forma 
descontraída uma história que transporta as crianças até ao fundo do mar, lugar escuro e frio onde a luz 
do sol não chega e onde vivem criaturas translúcidas e seres luminescentes. Esta actividade contou 
com a presença de 187 participantes.

À semelhança de anos anteriores, o Centro participou no Fórum Ciência Viva – uma iniciativa da 
Agência Nacional para a Cultura Cientifica e Tecnológica afim de dar a conhecer que se faz, e o que se 
ensina no nosso país. Este encontro decorreu nos dias 22 e 23 de Novembro. A participação do Centro 
envolveu a apresentação de trabalhos realizados pelos alunos das escolas envolvidas no âmbito do 
projecto “Exploração sustentada dos recursos marinhos”; a apresentação das aplicações multimédia: 
“Chegada ao Planeta Azul”, “Explorando o fundo dos Oceanos” e “Fenómenos do Mar”; um aquário com 
animais da zona entre-marés e microscópios para observação de plâncton. 

Estrela Polar no
Fundo do Mar

Fórum Ciência Viva
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Oficinas de Ciência

Estrela Polar no Fundo do Mar

Palestras, Conferências e Encontros

Fórum Ciência Viva, FIL do Parque das Nações, 2008

II Semana da Criança e do 
Ambiente



Em 2008 estabeleceram-se protocolos com diversas 
entidades; ALFA – apoio técnico na preparação de actividades 
relacionadas com fotografia; Escola Secundária Tomás 
Cabreira – difusão da Ciências com práticas inovadoras para 
o desenvolvimento das capacidades e aquisição das 
competências requeridas pelos programas do ensino 
secundário; BioD Tec – acções de formação no âmbito da 
produção de biodiesel; EcoOceanus – actividades de 
promoção e sensibilização do património natural e cultural da 
costa algarvia; SunQuays – execução de projectos de 
educação ambiental e de turismo ecologicamente sustentável; 
Refúgio Aboim Ascensão – responsabilidade social.

(alunos) a descobrirem o que é o clima. Para chegarem à 
noção de clima e registarem os seus elementos vão construir 
instrumentos simples, tais como cata-vento, anemómetro e 
medidor de chuva. 

TT e o Efeito de Estufa - O TT e os seus companheiros vão 

descobrir qual o contributo do homem para o aumento do 
efeito e quais as consequências do “aquecimento global”.

Joga com o TT -  O TT e os seus companheiros vão contribuir 

para diminuir a poluição provocada pelo homem. Esta 
contribuição vai ser transmitida através de um simples jogo de 
dados. O tabuleiro deste jogo é dividido em casas, os 
jogadores vão progredindo nas casas à medida que vão 
lançando o dado. O objectivo é chegar à última casa com o 
máximo de pontos. Os jogadores vão ganhando pontos com 
as tarefas que vão encontrando para fazer nas casas de jogo. 
As tarefas que têm de fazer são por exemplo, separar um saco 
de resíduos pelos diferentes ecopontos e escolher o melhor 
meio de transporte para ir para a escola.

Entre 31 de Julho e 10 de Agosto, a convite da Ambifaro, o 
Centro Ciência Viva do Algarve participou no evento I Mostra 
Náutica da cidade de Faro, inserida na XV Festa da Ria 
Formosa. Para além de brochuras com a informação das suas 
actividades, o stand do CCVALG incluiu peças como: 
“Fenómenos do Mar” - módulo que permite redescobrir a 
imensidão e a biodiversidade do Oceano e conhecer algumas 
das muitas explicações sobre os fenómenos físicos e 
geológicos associados ao mar; “Pesca Acessória” – módulo 
que explica que quando se usam redes na pesca nem sempre 
os peixes ou outros animais marinhos capturados são apenas 
aqueles que se pretendiam pescar. A estas capturas não 
intencionais de uma determinada espécie ou tamanho de 
pescado designamos de pesca acessória.
O stand do Centro contou com a visita dos participantes na 
Feira.

Participação em
Actividades Exteriores

A Câmara Municipal de Faro, convidou o Centro a colaborar 
nas comemorações do Dia Mundial da Criança. Dinamizaram-
se actividades como a construção de foguetões de água, 
bolas de sabão, caleidoscópios, helicópteros e aviões. 
Envolvidas nestas actividades estiveram as Escolas EB1 e 
Jardins-de-infância do Concelho de Faro. A dinamizar as 
actividades estiveram: Maria José Gatinho e Sandra 
Massarico.

Mais de 2 300 crianças passaram pela II Semana da Criança e 
do Ambiente, uma iniciativa do Município de Olhão e que 
decorreu entre 29 de Maio e 2 de Junho. O Centro participou 
nesta iniciativa com Palestras Interactivas. As sessões de 
actividades têm a mascote TT, um termómetro animado que 
“protege e alerta a Terra”.  

TT Observa o Clima - O  TT  vai ajudar os seus companheiros 

Dia da Criança
Faro

I Feira Náutica de Faro
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Estatísticas 2008

Evolução do nº de visitantes ao longo dos anos

Visitantes por ciclo de ensino

Valores comparativos por ciclo de ensino
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Demonstração de Resultados 2008

CUSTOS E PERDAS (€)
Custos das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Mercadorias
Matérias Primas

Fornecimento e Serviços Externos

220 400.40Amortizações imobilizado corpóreo e incorpóreo

Custos e Perdas Financeiras

Total custos

PROVEITOS E GANHOS (€)
Vendas

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

1 250.47

Custos com o Pessoal
175 417.08

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 
31/12/2008, bem como os resultados obtidos no ano findo naquela data que 
ascendem a um lucro de 43 658.63 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 2008, e que seja emitido um voto de confiança à Direcção.

1 250.47

0.00

Remunerações
Encargos Sociais

43 018.77
9 713.29

3 295.23

52 732.06

Impostos 110.20
Outros Custos e Perdas Operacionais 0.00

Custos e Perdas Extraordinárias 6 295.65

RESULTADO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO 43 658.63

TOTAL 501 497.81

Prestações de serviços

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 3 500.00

Proveitos e Ganhos Extraordinários 273 672.77

TOTAL 501 497.81

Loja 3 295.23

Relativos a empresas do grupo
Outros

0.00
1 633.32

3 500.00

127 422.93

127 422.93

Relatório Parecer

Subsídios a exploração 93 606.88

93 606.88

1 633.32

Fornecimentos e Serviços Externos

Quotizações



Apoios institucionais e Parcerias

ALFA

BioD  Tec

Câmara Municipal de Albufeira

Câmara Municipal de Faro

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

Direcção Regional de Educação do Algarve

Escola Secundária Pinheiro e Rosa

Escola Tomás Cabreira

EcoOceanus

Necton

Refúgio Aboim Ascensão

Rolear

Sem Papel, Lda

SunQuays

Universidade do Algarve 

Zoomarine
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Financiamentos/Patrocínios

Sem Papel, Lda

Associados


