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Mensagem da Direcção
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Em 2009, o Centro Ciência Viva do Algarve reformulou as suas funcionalidades agrupando-as em 
exposições, projectos e actividades. Em todas elas se destacou o valor da equipa do CCVAlgarve que 
conseguiu, apesar das fortes restrições orçamentais, multiplicar as actividades do centro e projectá-las 
pela região.
As exposições de tipo permanente e temporário preencheram todo o calendário anual. No campo das 

exposições permanentes, para além da temática do Mar – patente ao público no espaço interior do 

edifício, o CCVAlgarve enveredou também pelas questões ligadas às energias alternativas. Foi o 

projecto do “Jardim da Cigarra“ que trouxe estas novas temáticas ao quotidiano do CCVALG. Com ele 

foi possível reabilitar toda a área de entrada do edifício, sendo o novo jardim decorado com novos 
módulos especialmente desenhados para os mais jovens. Foi ainda constituído, no âmbito deste 
projecto, um espaço totalmente dedicado á flora autóctone que, devidamente classificada e catalogada, 
permite esclarecer todos os visitantes interessados sobre as espécies de plantas do meio lagunar do 

Algarve litoral. Por sua vez, “Arteologia” foi a exposição temporária que ocupou o CCVAlgarve durante 

o Verão e trouxe aos visitantes um diálogo pouco usual entre a ciência e a arte. Nesta exposição foi dado 
algum relevo à poluição dos oceanos.
Os projectos estruturantes dirigiram-se a todas as faixas etárias e deram expressão a uma das 

comemorações científicas mais importantes do ano: o Ano Internacional da Astronomia. Abrangendo 

todo o Verão, foram ainda implementados, paralelamente aos já conhecidos e bem divulgados 

Programas de Verão, as Oficinas de Ciência e Domingos (de manhã/de tarde) no CCVAlgarve – 

uma série de palestras e actividades para todas as idades.
Da participação do CCVAlgarve nos múltiplos projectos educacionais da rede Ciência Viva, ou em 
conjunto com outras instituições tais como a Universidade do Algarve, podemos destacar as seguintes 

acções: a Semana da Ciência e Tecnologia, o Fórum Socio-Ocupacional da Asmal, o Ensino 

Experimental das Ciências e as contínuas Actividades de Enriquecimento Curricular em 

colaboração com as Câmaras Municipais de Faro e Albufeira. Espera-se ainda que a colaboração 
iniciada com a Escola Tomás Cabreira se venha a tornar muito frutífera no futuro próximo, abrindo portas 
para parcerias e acções conjuntas com outras escolas do ensino secundário do Algarve. Dentro deste 

mesmo âmbito, o CCVAlgarve aderiu ao Projecto LABO - LABoratório Oceano que tem como 

principal objectivo contribuir para a melhoria do ensino das ciências, incentivando o ensino experimental 
ligado à temática dos oceanos, com o intuito de desenvolver a literacia científica de professores e 
alunos, através do acesso a informação e dados relativos à investigação oceanográfica.  

Para terminar, sugere-se uma visita ao novo portal do CCVAlgarve em http://www.ccvalg.pt. Tendo 

sido concebido, construído e desenvolvido em 2009 com as exclusivas valências do Centro, este portal 
merece um forte aplauso. Apesar da contenção imposta aos recursos existentes, o novo portal deixa 
transparecer a criatividade, a energia e o empenho da equipa do CCVALG. Nele se dá conta de todas as 
acções desenvolvidas pelo Centro desde a sua constituição. Nele se projectam, também, todas as 
expectativas para uma visão de interactividade e participação que se pretende desenvolver pelo futuro.

Teresa de Noronha
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Exposição Permanente do Centro

Em 2009 o Centro deu continuidade à temática central da sua exposição permanente “O Mar”, cingindo 
a sua actividade ao trabalho de dinamização do espaço expositivo. Esta dinamização consistiu na 
elaboração de actividades complementares dos conteúdos expostos, adaptando os seus recursos a 
novas situações.
Paralelamente e como resultado do projecto Energia “SEM FIM” abriu ao público o “Jardim da Cigarra”, 
espaço exterior, onde se aborda a temática da energia e das energias alternativas. A inauguração 
decorreu no dia 17 de Janeiro e contou com a presença do Senhor Ex. Presidente da Câmara de Faro, 
Dr. José Apolinário, a Dr.ª Marta Cardoso em representação da Ciência Viva – Agência Nacional para a 
Cultura Científica e Tecnológica, o Professor Doutor Eusébio da Conceição da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade do Algarve, que a convite do Centro fez uma apresentação sobre a temática 
das energias renováveis, construção e sustentabilidade, entre outras personalidades convidadas. A 
coordenação do projecto foi da responsabilidade de Conceição Santos, tendo o conceito do projecto de 
arquitectura paisagística sido da autoria da Arquitecta/Investigadora Bibiana Ramos e a concepção e 
construção dos módulos expositivos da empresa IdMind. A execução do projecto de arquitectura 
paisagística esteve a cargo da empresa F. Sousa Neto, Unipessoal, Lda. O projecto foi financiado pela 
Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, no âmbito do Programa 
Operacional Ciência e Tecnologia 2010.

Exposição “ARTElogia”
CCVAlgarve

 Entre 1 e 31 de Agosto, o Centro recebeu a Exposição interactiva “ARTElogia”. A exposição, produzida 
pela empresa “O Cubo”, abordava a ligação entre a arte contemporânea e três ramos da Ciência: a 
Biologia, a Bacteriologia e a Ecologia. A exibição desta exposição proporcionou ao Centro, no mês de 
Agosto, um acréscimo de visitantes na ordem dos 5%.

A exposição “Alterações Climáticas – Cenários para o Algarve” foi mais uma vez requisitada, desta vez 
para a comemoração do Dia Nacional Sem Carros a 22 de Setembro, em São Brás de Alportel. A 
exposição ficou posteriormente em exibição na Quinta do Peral pelo período de uma semana. Passaram 
pelo espaço da exposição cerca de 250 pessoas.
Esta exposição foi criada em 2005 no âmbito do protocolo realizado com o Fórum Algarve. Contou ainda 
com a parceria da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRA), o 
Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), a Universidade do Algarve (UALG) e o Zoomarine, 
conforme Relatório de Actividades de 2005. 

vista geral de um área da
exposição permanente

Jardim da Cigarra

Curso de Formação no 
âmbito do AIA2009

Exposições Temporárias e Itinerantes
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Exposição “Alterações Climáticas – cenários para o Algarve”
São Brás de Alportel

Exposição
“Alterações climáticas - 

cenários para o Algarve”

de 1 a 15 de Agosto

Nuno Maya e Carolle Purnelle

Cartaz da exposição 
temporária “ARTElogia”

Sessão de Planetário no 
âmbito do AIA2009
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 decorreu entre 27 de Fevereiro e 28 de Novembro. O Centro 
realizou 15 sessões para cerca de 200 participantes.

- Noite da Astronomia - Noite das Estrelas: Actividade onde 

foi proposto aos municípios desligar as luzes de iluminação 
pública cerca de 1 hora, convidando o público a observar o 
céu na ausência de poluição luminosa. A Noite das Estrelas 
decorreu a 18 de Julho, tendo sido feita pelo Centro uma 
sessão de observação astronómica nocturna que contou com 
22 participantes.

- Noites de Galileu: Actividade coordenada a nível nacional 

por Ricardo Cardoso Reis e Nelma Silva do Centro de 
Astrofísica da Universidade do Porto, que decorreu entre 22 e 
24 de Outubro. No Centro foi realizada uma noite na qual 
participaram 15 pessoas.

- Curso de Formação para Professores “Descobre o teu 

Universo! Vamos aprender e... ensinar Astronomia?”: 

Curso promovido pela Comissão Nacional AIA2009 em vários 
locais. A coordenação nacional deste curso foi da 
responsabilidade da Felisbela Martins, Associação Europeia 
para o Ensino da Astronomia, Rosa Doran, Núcleo Interactivo 
de Astronomia e Máximo Ferreira, Centro Ciência Viva de 
Constância. No CCVAlgarve o curso decorreu entre 6 a 8 de 
Julho, com a participação de 30 professores, tendo como 
formadores Alexandre Costa e Bárbara Moiteiro, que 
contaram com a colaboração de Miguel Montes e Nelson 
Viegas, do Núcleo de Astronomia do CCVAlgarve, na sessão 
de observação astronómica nocturna e diurna.

- Sessões de Planetário: Durante o AIA2009 realizaram-se 

169 sessões de Planetário em Feiras de Ciência e Educação 
(Albufeira e Silves), em escolas do Algarve e do Alentejo, e na 
Noite dos Investigadores'09 que decorreu no Centro 
Comercial Ria Shopping em Olhão. Nestas sessões de 
Planetário participaram cerca de 4950 pessoas, 
maioritariamente crianças e jovens.

As actividades foram financiadas pela Sociedade Portuguesa 
de Astronomia, pela Câmara Municipal de Silves e co-
financiadas pelo CCVAlgarve e pela Ciência Viva - ANCCT.
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Em 2009, assinalou-se o Ano Internacional da Astronomia 
(AIA2009). Como referenciado pela UNESCO, esta decisão 
foi uma celebração global da astronomia e da sua contribuição 
para a sociedade e para a cultura, estimulando o interesse a 
nível mundial não só na Astronomia mas na Ciência em geral, 
com particular incidência nos jovens.
A organização geral foi da responsabilidade da União 
Astronómica Internacional (UAI) e a coordenação Nacional da 
Sociedade Portuguesa de Astronomia, que contou com a 
colaboração de diversos Nodos Nacionais. O Centro Ciência 
Viva do Algarve foi um dos Nodos Nacionais que colaborou e 
dinamizou algumas das actividades propostas pela Comissão 
Nacional e outras de iniciativa própria. De entre as actividades 
realizadas destacam-se:

- Palestras e Sessões de Observação: Ciclo de palestras 

intitulado “Palestras ao Pôr-do-Sol” que decorreu entre 21 de 
Março e 21 de Novembro no CCVAlgarve. As palestras foram 
acompanhadas de sessões astronómicas realizadas na 
açoteia. Esta actividade contou com 250 participantes.

- Observações Astronómicas Nocturnas: Sessões de 

observação astronómica nocturna dinamizadas pelo núcleo 
de Astronomia do CCVAlgarve ao longo do ano na açoteia do 
CCVAlgarve e em outros locais do Algarve tais como Silves, 
Paderne, Olhão e Vila do Bispo. Estiveram presentes nas 
observações cerca de 400 participantes.

- 100 horas de Astronomia: Projecto de âmbito global do 

AIA2009 que consistiu na realização de 100 horas 
ininterruptas de actividades relacionadas com o tema. A 
coordenação nacional esteve a cargo de Ricardo Cardoso 
Reis e Nelma Silva do Centro de Astrofísica da Universidade 
do Porto. O CCVAlgarve participou nesta iniciativa com a 
realização de uma sessão de Observação Astronómica 
Nocturna na qual estiveram presentes 23 participantes.

- E Agora sou Galileu:  Esta  actividade  foi  coordenada  por 

José  Afonso,  do   Observatório  Astronómico  de  Lisboa   e

Projectos

Ano Mundial da Astronomia



Durante este ano iniciou-se o planeamento e concepção de um novo site para o CCVAlgarve. Este 
projecto surgiu principalmente da necessidade de flexibilização e expansão do site existente, o qual, 
pela sua estrutura mais rígida e fechada, orientada para uma actualização tecnicamente pouco 
exigente, não permitia com grande facilidade alterações estruturais e organizativas. Assim, com este 
novo site, pretende-se colmatar estas necessidades, abrindo caminho para um novo design, uma nova 
organização e um novo conjunto de possibilidades de conteúdo, mantendo simultaneamente um 
repositório de toda a informação relativa à actividade do Centro desde a sua abertura. Uma das 
inovações propostas é a incorporação de duas novas áreas direccionadas ao nosso público mais jovem 
e aos educadores, abraçando assim conteúdos pedagógicos relacionados com as ciências e tecnologia.
A elaboração e manutenção do novo site estão a cargo de Sónia Fernandes.

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

Biologia no Verão 2009

No âmbito da Biologia no Verão foram realizadas 3 acções distintas:

Na Rota das Salinas Centenárias 

Visitas à Salina Tradicional da empresa Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, em Bela 
Mandil, Olhão. Durante as visitas foi explorado o processo de produção de sal tradicional e de flor de sal 
e a sua importância para os ecossistemas. A actividade, realizada em parceria com a empresa Necton, 
foi coordenada por Leonor Leal, CCVAlgarve, em colaboração com Eliana Domingues. Realizaram-se 7 
sessões com um total de 68 participantes.

À descoberta da Ria: Ciência e Ecoturismo em Barco Solar

Saídas em barco solar. Durante as saídas foram realizadas diversas actividades relacionadas com a 
biodiversidade da Ria Formosa (macrofauna bentónica, bivalves e outros organismos). Actividade 
realizada em parceria com o CCMar – Centro de Ciências do Mar do Algarve e a empresa Sunquays. A 
acção foi coordenada e orientada pela investigadora, Doutora Amaral Dias, CCMar, Doutora Amaral 
Dias, CCMar. Realizaram-se 3 sessões com um total de 36 participantes.

O que se esconde na areia da Ria

Actividades experimentais com o objectivo de dar a conhecer características dos animais que vivem em 
ambientes sedimentares (comunidades bentónicas) da Ria Formosa. Actividade realizada em parceria 
com o  CCMar - Centro de Ciências do Mar do Algarve e o  Centro Náutico da Praia de Faro.  A acção foi 
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Novo Site do CCVAlgarve

Programas de Verão – Ciência Viva

Página inicial do novo site 
do CCVAlgarve

Geologia no Verão 2010
Na Rota das Nascentes do 

Algarve Central

Biologia no Verão 2010
À descoberta da Ria: Ciência 
e Ecoturismo em Barco Solar

Astronomia no Verão 2010
Observação Astronómica



 transporte de sedimentos no delta de enchente da Barra de S. 
Luís. Actividade realizada em parceria com o CIMA - Centro 
de Investigação Marinha Ambiental e o Centro Náutico da 
Praia de Faro. A acção foi coordenada e orientada pelo 
investigador, Prof. Doutor Duarte Duarte, CIMA. Realizaram-
se 2 sessões com um total de 40 participantes.

Espreitar e conhecer a areia onde nos deitamos

Actividades experimentais com o objectivo de compreender a 
importância da preservação dos sistemas dunares e conhecer 
o processo de formação das dunas, bem como os agentes 
que intervêm neste processo. Actividade realizada em 
parceria com o CIMA - Centro de Investigação Marinha 
Ambiental e o Centro Náutico da Praia de Faro. A acção foi 
coordenada por Conceição Santos, CCVAlgarve, em 
colaboração com o Prof. Doutor Duarte Duarte, CIMA, e as 
alunas Ana Mateus, Rita Cavalinhos, Margarida Alves, UAlg. 
Realizaram-se 31 sessões com um total de 1277 
participantes.

A coordenação geral das acções de Geologia no Verão foi de 
Conceição Santos, CCVAlgarve.

Astronomia no Verão 2009

Entre 17 Julho e 15 de Setembro o CCVAlgarve dinamizou 
sessões de Observação Astronómica Nocturna na Açoteia do 
Centro e nas seguintes localidades (Praia de Faro, Querença, 
Albufeira, Olhão, Lagos, 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). As 
actividades contaram com 2100 participantes.

A coordenação geral das acções de Astronomia no Verão foi 
de Bárbara Moiteiro, CCVAlgarve.
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coordenada por Leonor Leal, CCVAlgarve, em colaboração 
com a investigadora, Doutora Amaral Dias e Eloíse de Sá, 
CCMar. Realizaram-se 31 sessões com um total de 1331 
participantes.

A coordenação geral das acções de Biologia no Verão foi de 
Leonor Leal, CCVAlgarve.

Geologia no Verão 2009

No âmbito da Geologia no Verão foram realizadas 5 acções 
distintas:

Na Rota das Nascentes do Algarve Central

Saídas às Nascentes do Algarve Central com o objectivo de 
visitar algumas das nascentes que drenam os aquíferos do 
Jurássico Médio e Inferior do Algarve. Actividade realizada em 
parceria com o Centro de Geo-Ciências do Instituto Superior 
Técnico e Universidade do Algarve, CGC-IST. A acção foi 
coordenada e orientada pelo investigador, Prof. Doutor José 
Paulo Monteiro, CGC-IST. A Realizaram-se 4 sessões com 
um total de 34 participantes.

Bioerosão vs. Bioprotecção nos Litorais Rochosos

Saídas para observação da biomorfologia dos litorais 
rochosos (relação entre o substrato físico e os organismos). 
Actividade realizada em parceria com o CIMA – Centro de 
Investigação Marinha Ambiental. A acção foi coordenada e 
orientada pela investigadora, Profa. Doutora Delminda Moura, 
CIMA. Realizaram-se 2 sessões com um total de 18 
participantes.

As dunas e a Península do Ancão

Percursos pedestres ao longo do cordão dunar da Península 
do Ancão para observação do litoral arenoso. Actividade 
realizada em parceria com o CIMA - Centro de Investigação 
Marinha Ambiental. A acção foi coordenada e orientada pelo 
investigador, Prof. Doutor Óscar Ferreira, CIMA. Realizaram-
se 2 sessões com um total de 16 participantes.

De caiaque às formas de fundo da Barra de S. Luís

Saídas em caiaque nos canais da Ria Formosa, visando 
conhecer   um  método  de  estudo  da  hidrodinâmica  e   do



Em 2009 foi dada continuidade ao programa de sessões de Planetário nas escolas do 2º/3º Ensino 
Básico e do Secundário. O Planetário foi solicitado por várias escolas dos concelhos de Faro, Albufeira, 
Silves, Serpa, Vila do Bispo, Paderne, Portimão, São Brás de Alportel, Salir, Armação de Pêra, Almancil 
e Lagoa. A actividade foi coordenada por Bárbara Moiteiro em colaboração com Maria José Gatinho, 
Helena Farrajota, Leonor Leal, João Águas, Sara Vaz e Carla Rato. Foram realizadas 169 sessões com 
um total de 4950 pessoas.

Em 2009 deu-se continuidade ao 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 e a colaboração de Leonor Leal e Helena Farrajota. 
Participaram em cada sessão cerca de 14 pessoas.

À semelhança de anos anteriores, o Centro deslocou-se ao Colégio Internacional de Vilamoura onde 
foram dinamizadas, em contexto de sala de aula, actividades que abrangeram os 4 anos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. De realçar que esta instituição solicita estas actividades ao Centro desde 2005. Em 2009 
foram realizadas 24 sessões, 6 em cada ano de escolaridade, tendo contado com a participação de um 
total de 100 alunos.

Em 2006 celebraram-se, no âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular para o 1º ciclo, 
protocolos de cooperação entre o Centro Ciência Viva do Algarve e os Municípios de Faro e de Albufeira 
para a realização de actividades de divulgação científica, os quais têm vindo a ser renovados todos os 
anos por estes dois Municípios. Considerou-se esta participação do maior interesse porque permitiu ao 
Centro alargar a sua actividade de divulgação científica a um dos principais públicos-alvo do Centro, o 1º 
ciclo do Ensino Básico, e rentabilizar o trabalho anteriormente iniciado com o Projecto PCV-IV “Do ar à 
água” e continuado com a realização periódica de Oficinas de Ciência. 

A coordenação das actividades foi da responsabilidade de Maria José Gatinho, estando a cargo do 
Centro a selecção e contratação de monitores, na sua maioria professores não colocados em escolas, a 
preparação das actividades (protocolos e materiais necessários), formação, acompanhamento e 
avaliação das actividades. 
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Planetário nas Escolas

Actividades Educacionais

Fórum Sócio-Ocupacional da ASMAL

Ensino Experimental das Ciências

Actividades de Enriquecimento Curricular

Comemoração dos
200 anos de Darwin

Planetário Móvel

Actividades com a ASMAL

Ensino Experimental das 
Ciências



No ano lectivo de 2008-2009, no concelho de Albufeira, 
estiveram envolvidas as Escolas EB1 da Avª. do Ténis, EB1 
da Guia, EB1 de Ferreiras,  Escola EB1 da Correeira, Escola 
EB1 dos Caliços,  EB1 das Sesmarias e EB1 dos Brejos. A 
média de alunos abrangidos foi de 800. No concelho Faro, 
estiveram envolvidas as Escolas do 1º ciclo: EB1 do 
Medronhal, EB1 de Montenegro, EB1 de Vale Carneiros, EB1 
do Patacão, EB1 da Conceição, EB1 de Mar e Guerra, EB1 do 
Ancão, EB1 da Penha, EB1 Faro do Bom João, EB1 de Pontes 
de Marchil, EB1 de Ferradeiral  e EB1 de Bordeira. A média de 
alunos abrangidos foi de 288.

No ano lectivo de 2009-2010, no concelho de Albufeira, estão 
envolvidas as Escolas EB1 da Avª. do Ténis, EB1 da Guia, 
EB1 de Ferreiras, EB1 da Mouraria, EB1 de Vale Pedras, 
Escola EB1 da Correeira, Escola EB1 dos Caliços, Escola 
EB1 dos Olhos d´Água e  EB1 de Paderne. A média de alunos 
abrangidos foi de 1200. No concelho de Faro, estão 
envolvidas as Escolas do 1º ciclo: Escola EB1 de Estói, EB1 
do Medronhal, EB1 de Santa Bárbara de Nexe, EB1 do Bom 
João, EB1 de Montenegro, EB1 de Vale Carneiros, EB1 do 
Patacão, EB1 da Conceição, EB1 de Mar e Guerra, EB1 do 
Ancão, EB1 de Ferradeira e EB1 de Bordeira. A média de 
alunos abrangidos foi de 400.

No final do ano lectivo de 2008/2009 a Câmara Municipal de 
Albufeira emitiu um parecer de avaliação de desempenho 
relativamente à leccionação das Actividades de 
Enriquecimento Curricular – Divulgação Científica. Os itens 
avaliados foram o cumprimento de prazos, relações humanas, 
flexibilidade, qualidade do serviço e apresentação do relatório, 
tendo a actividade sido avaliada com “Bom Desempenho” 
(categoria máxima) em todos eles.

No início de 2009 foi assinado um protocolo de parceria com a 
Escola Secundária Tomás Cabreira cujos objectivos 
enquadram-se na promoção da divulgação científica e 
tecnológica numa abordagem pedagógica e didáctica. Ao 
abrigo deste protocolo realizaram-se duas sessões da acção 

“A Aventura da Água no Microondas”. As sessões tiveram 
lugar na Escola Secundária Tomás Cabreira durante o mês de 
Maio e contaram com a participação de 45 alunos. A 
preparação e orientação das acções estiveram a cargo de Rui 
Pereira.

No dia 19 de Novembro foi assinado um protocolo de 
colaboração entre inúmeras entidades, sendo o CCVAlgarve 
um dos participantes, relativo ao Projecto LABoratório Oceano 
o qual tem por base o oceano e a sua importância no passado, 
presente e futuro do nosso país e tem em vista contribuir para 
a protecção e valorização deste recurso inestimável.
De acordo com o que foi estabelecido no protocolo, compete 
ao CCVAlgarve garantir o acesso das turmas envolvidas no 
projecto a visitas guiadas às exposições e actividades 
laboratoriais com um desconto de 50%; assegurar o 
desenvolvimento, realização e exploração de actividades 
práticas/experimentais e garantir o acesso dos mesmos a 
alunos e professores envolvidos; e apoiar a realização de 
eventos e acções de promoção e divulgação do projecto.

Acções com os alunos da
Escola Secundária Tomás Cabreira

Projecto LABoratório Oceano

Comemoração dos
200 anos de Darwin
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Outras Actividades de
Divulgação Científica

No dia 12 de Fevereiro de 2009, o Centro aderiu à iniciativa da 
Ciência Viva de festejar o dia de aniversário de Darwin com a 
oferta de uma fatia de bolo feito pela receita original do bolo 
que a esposa de Darwin confeccionava aquando das suas 
saídas de campo. Esta comemoração contou com a presença 
de cerca de 35 pessoas.

Entre 21 e 27 de Novembro decorreu a Semana da Ciência e 
Tecnologia tendo-se realizado um conjunto de actividades 
comemorativas. As actividades realizadas, em parceria com o 
Centro de Ciências do Mar do Algarve, foram as seguintes:

Semana da Ciência e Tecnologia



- Exposição e Actividades – “O que Darwin Não “Achou”, com a colaboração do Doutor João Cardoso, 
Investigador do Centro de Ciências do Mar do Algarve;
- Palestra “O que Darwin não descobriu, poderia ter descoberto, e aqueles que o redescobriram”, 
realizada pelo Doutor Filipe Alberto, Investigador Auxiliar do Centro de Ciências do Mar do Algarve;
- Sessões de Celulário;
- Observações Astronómicas Nocturnas.
Estas actividades contaram com a presença de 369 participantes provenientes maioritariamente de 
escolas.

As “Festas de Aniversário” para crianças dos 4 aos 11 anos continuaram a ser realizadas durante a 
semana, aos fins-de-semana e em períodos de férias. As festas incluem uma actividade específica 
conforme a opção de pais e aniversariante. As actividades disponíveis foram: Pesca magnética, 
Fósseis, Caça Submarina, Germinação, Foguetão, Mergulhos no Centro, Extracção do ADN, Pega 
Monstros, Bolo na Caneca, Capilaridade e Vulcão. Realizaram-se 56 aniversários com um total de 625 
crianças.

Dinamizaram-se este ano “Oficinas de Ciência no Centro” e “Oficinas de Ciência para ATLs”, destinadas 
a crianças dos 6 aos 12 anos e abordando os seguintes temas: Fases da Lua e crateras na Lua, 
Projector de constelações, Pasta de dentes, Sabonete, Ilusões ópticas, Energia dos alimentos, Código 
morse, Câmara escura e Extracção do ADN. As oficinas contaram com 198 crianças.

Este projecto de Divulgação Científica através da Arte para crianças dos 4 aos 10 anos continuou a ser 
dinamizado durante este ano, tendo as sessões realizadas contabilizado 57 participantes.

Todos os Domingos, durante os meses de Maio, Junho e Julho, o Centro proporcionou aos seus 
visitantes um conjunto de actividades variadas e adequadas a todas as idades. De entre a programação 
proposta destacam-se sessões de observação, palestras, exploração do “Jardim da Cigarra” e passeios 
pela Ria Formosa. A dinamização destas acções contribuiu com um acréscimo de 5% de visitantes nos 
Domingos do período em que decorreram.

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.
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Festas de Aniversário

Oficinas de Ciência

Estrela Polar no Fundo do Mar

Domingos de Manhã/Domingos de Tarde

Astroboletim

Dia da Criança

Noite dos Investigadores

9º Fórum de
Educação e Desporto

III Feira/Mostra de Ciência…
Pequenos grandes cientistas

Paginários

Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios
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Pelo 3ºano consecutivo, o Centro Ciência Viva de Vila do 
Conde, organizou a III Feira/Mostra de Ciência… pequenos 
grandes cientistas, que tem como destinatários todos os 
níveis de escolaridade dos diferentes estabelecimentos de 
ensino do concelho de Vila do Conde e não só. Este evento 
realizou-se nos dias 16 e 17 de Abril entre as 10h00 e as 
17h00 e no dia 18 de Abril, das 14h00 às 17h00, no Parque 
Polis João Paulo II (Vila do Conde). O CCVAlgarve participou 
com Maria José Gatinho e Leonor Leal.

No dia 18 de Abril assinala-se o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, tendo o ICOMOS (Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios) definido como tema 
estruturante de 2009 o tópico “Património e Ciência”.
A convite da Fortaleza de Sagres, o CCVALGARVE participou 
nas comemorações desta data com um conjunto de 
actividades centradas na temática “Geologia, Mar e Pescas”. 
As actividades decorreram na Fortaleza de Sagres das 11 até 
às 16 horas e estiveram a cargo de Conceição Santos e 
Leonor Leal.

Mais uma vez, a convite da Câmara Municipal de Silves, o 
Centro participou de 20 de Maio a 24 de Maio no 9º Fórum 
Educação e Desporto com o tema “Astronomia, criatividade e 
inovação”. A participação incluiu a presença do Planetário 
Móvel e Oficinas de Ciência no âmbito da Astronomia. No 
fórum participaram crianças dos Jardins-de-infância e alunos 
do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Silves. Os 
representantes do Centro nesta actividade foram Leonor Leal 
e Bárbara Moiteiro.

Entre 2 e 9 de Maio, o Centro participou na 6ª edição dos 
Paginários, evento promovido pelo Município de Albufeira. 
Dinamizaram-se sessões de Planetário Móvel e diversos 
ateliers de ciência, entre as actividades dinamizadas as 
crianças participantes podiam construir relógios de Sol. 
Estiveram presentes nesta actividade Maria José Gatinho, 
Marta Correia, Leonor Leal e Bárbara Moiteiro.

A Câmara Municipal de Faro, convidou o Centro a colaborar 
nas comemorações do Dia Mundial da Criança. Dinamizaram-
se 8 sessões de Planetário ao longo do dia, contanto com a 
participação de 208 alunos. Nestas actividades estiveram 
envolvidas as Escolas EB1 e Jardins-de-infância do Concelho 
de Faro. A dinamizar as actividades estiveram: Leonor Leal e 
Bárbara Moiteiro.

No dia 8 de Junho assinalou-se o Dia Mundial dos Oceanos, 
data que o curso de Ciências do Mar da UAlg celebrou com 
um peddy-paper subordinado ao tema “Conhecer e 
Sobreviver a um Tsunami”. Esta foi uma actividade destinada 
aos alunos do ensino básico da cidade de Faro, concebida 
pelos docentes do curso de Ciências do Mar e realizada em 
colaboração com o Centro de Ciência Viva do Algarve, a 
Câmara Municipal de Faro e as Escola E.B. 2,3 Dr. Neves 
Júnior e Escola E.B. Dr. Joaquim Magalhães de Faro. Esta 
actividade contou com a participação de cerca de 100 alunos.

A Noite dos Investigadores é um evento promovido pela 
Comissão Europeia desde 2005 com o objectivo de aproximar 
os investigadores dos cidadãos. O evento foi organizado na 
cidade de Olhão, pelo Centro Regional para a Inovação do 
Algarve (CRIA) e pela Natura Algarve, e decorreu durante 
todo o dia de 25 de Setembro no Ria Shopping. Consistiu num 
conjunto  de  exposições  e actividades dirigidas a pessoas de

Paginários
AlbufeiraParticipação em

Acções Externas

III Feira/Mostra de Ciência…
Pequenos grandes cientistas

Vila do Conde

Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios

Sagres

9º Fórum de Educação e Desporto
Silves

Dia da Criança
Faro

Dia Mundial dos Oceanos
Faro

Noite dos Investigadores
Olhão



 todas as idades. O CCVAlgarve participou nesta iniciativa com o módulo Apalpário e sessões de 
Planetário dinamizadas por Leonor Leal, Bárbara Moiteiro, Conceição Santos e Sara Vaz.

No dia 25 de Julho, o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva assinalou o seu 10.º aniversário. A festa 
de celebração de uma década de divulgação da ciência e da tecnologia durou até às 24h e juntou 
fundadores, colaboradores e visitantes. O CCVAlgarve juntou-se à celebração levando actividades 
experimentais de electricidade dinamizadas por Maria José Gatinho e Rui Pereira.
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Formação, Workshops,
Conferências e Encontros

10º Aniversário do Pavilhão do Conhecimento
Lisboa

Workshop “Explorando o Mar na Escola”
CCVAlgarve

 Realização do workshop “Explorando o Mar na Escola”, em parceria com o Centro de Ciências do Mar 
do Algarve, no âmbito do projecto internacional “Ocean Exploration in the International Education 
Community”, uma iniciativa da Ciência Viva em colaboração com o Centro Ciência Viva de Vila do 
Conde e o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva. A coordenação do workshop pelo Centro Ciência 
Viva do Algarve foi da responsabilidade de Conceição Santos. O workshop decorreu nos dias 14 e 15 de 
Fevereiro na Universidade do Algarve e destinou-se a professores do 2º e 3º ciclo. Contou com a 
participação de 17 professores das diferentes áreas científicas.

Participação de Maria José Gatinho no V Encontro de Educação – Ensinar as Ciências e Tecnologia nos 
Ensinos Pré-escolar e Básico, que decorreu de 21 de Março e 3 de Abril no Campus Universitário de 
Almada da Escola Superior de Educação Jean Piaget.

Participação de Conceição Santos e Leonor Leal no “Encontro de Comunicadores de Ciência - Science: 
What Else?” que decorreu de 26 a 29 de Março no Auditório Almeida Garrett da Universidade do Porto.

Participação de Conceição Santos e Leonor Leal no “Curso de Formação “Comunicar Cultura com 
Jornalistas”, que decorreu nos dias 11 e 12 de Julho no Centro de Artes Manuel de Brito, Algés-Oeiras.

V Encontro de Educação
Almada

Science: What else?
Porto

Curso de Formação “Comunicar Cultura com Jornalistas”
Oeiras

Workshop “Vamos aprender
e... ensinar Astronomia?”

Science: what else?

10º Aniversário do Pavilhão 
do Conhecimento

Workshop “Explorando o Mar 
na Escola”



Workshop com o objectivo de apoiar docentes dos ensinos 
básicos e secundário no auxílio a actividades de Astronomia 
nas Escolas, tendo decorrido de 1 a 3 de Julho no CCV de 
Constância. Assistiram à formação Bárbara Moiteiro, 
Conceição Santos, Leonor Leal e Sara Vaz.

Colaboração de Leonor Leal na organização das três sessões 
de formação dirigidas a Educadores de Infância, realizadas no 
âmbito do projecto “Sair da Concha”. A primeira sessão 
decorreu a 17 de Janeiro, no Centro Náutico na Praia de Faro, 
com a temática “A vida dos ostraceiros e das amêijoas”, 
participaram 8 formandos. A segunda sessão decorreu a 14 
de Fevereiro, na Câmara Municipal de Albufeira, com o tema 
“A lapa atrevida e as poças de maré”, participaram 13 
formandos. A última sessão decorreu a 21 de Março, na 
Câmara Municipal de Albufeira, e foi uma sessão de partilha e 
discussão do projecto, participaram 13 professores.

Em colaboração com a Escola Secundária Pinheiro e Rosa, 
teve lugar no CCVAlgarve 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 1 de 
Junho. Os estágios foram coordenados e orientados por Sónia 
Fernandes.

Workshop “Vamos aprender
e... ensinar Astronomia?”

CCV Constância
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Formação “Sair da Concha”
Faro e Albufeira

Formação em contexto de trabalho
Escola Secundária Pinheiro e Rosa

CCVAlgarve



Estatísticas 2009

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 2009

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

Mercadorias
Matérias Primas

Fornecimento e Serviços Externos

167 622.21Amortizações imobilizado corpóreo e incorpóreo

Custos e Perdas Financeiras

PROVEITOS E GANHOS (€)
Vendas

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

944.39

Custos com o Pessoal
153 578.99

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 
31/12/2009, bem como os resultados obtidos no ano findo naquela data que 
ascendem a um prejuízo de 81.827,02€.
O resultado líquido do exercício de 2008, no montante de 43.658,63€, 
positivo, foi incorporado na conta de Fundo Social. Recomendamos que os 
resultados do exercício, quando positivos, sejam aplicados prioritariamente 
na cobertura do saldo negativo da conta de Resultados Transitados.

O Concelho Fiscal propõe que sejam aprovados o Relatório da Direcção e as 
Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2009, e que seja emitido um voto de confiança à Direcção.

944.39

0.00

Remunerações
Encargos Sociais

45 883.72
10 743.21

2 255.15

56 626.93

Impostos 140.61
Outros Custos e Perdas Operacionais 662.40

Custos e Perdas Extraordinários 155.85

RESULTADO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO - 81 827.02

TOTAL 300 056.64

Prestações de serviços

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
3 000.00

Proveitos e Ganhos Extraordinários 132 746.37

TOTAL 300 056.64

Loja 2 255.15

Relativos a empresas do grupo
Outros

0.00
2 152.28

3 000.00

108 909.84

Relatório Parecer

Subsídios a exploração 53 145.28

2 152.28

Fornecimentos e Serviços Externos

Quotizações



Apoios institucionais e Parcerias

ALFA
Câmara Municipal de Albufeira

Câmara Municipal de Faro
Centro Ciência Viva de Estremoz

Centro Ciência Viva de Lagos
Centro ciência Viva de Tavira

Centro de Ciências do Mar (Universidade do Algarve)
Centro de Geofísica de Évora

Centro de Formação da Associação de Escolas de Loulé e São Brás de Alportel
Centro de Investigação Marinha e Ambiental

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
Direcção Regional de Educação do Algarve

EcoOceanus
Escola Secundária de Loulé

Escola Secundária Pinheiro e Rosa
Escola Tomás Cabreira

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
Rolear

SunQuays
Unidade de Geologia Marinha do Laboratório Nacional de Energia e Geologia

Universidade do Algarve 
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Financiamentos/Patrocínios

Associados


