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Mensagem da Direcção
O ano de 2010 foi um ano de eleições para os corpos sociais do Centro, de onde resultou a constituição de
um nova Direcção que iniciou funções em Março de 2010.
No âmbito do Plano de Actividades aprovado em Abril, e no sentido de incrementar o espaço de exposição
do Centro, foi dado início ao trabalho de recuperação da estufa de culturas hidropónicas, adaptando-a à
função de espaço de laboratório disponível para o desenvolvimento de actividades experimentais na área
de fronteira entre a Química e as Ciências Biológicas. Para além disso, foi renovado um dos aquários da
sala de exposições.
O Ano Internacional da Biodiversidade foi comemorado através de um conjunto de palestras proferidas por
personalidades de relevo em diversas vertentes da área científica em comemoração. Em colaboração com
a Universidade do Algarve e a Fagar foi dada execução à classificação das espécies vegetais do Jardim da
Alameda da cidade de Faro, com colocação das respectivas placas de identificação, dando deste modo
expressão à capacidade de intervenção do CCV Algarve no espaço comunitário.
Ainda no contexto do Ano Internacional da Biodiversidade, foi implementado um projecto de estreitamento
de relações com as escolas do ensino secundário que culminou com a tertúlia científica “ArteCiência.café”,
subordinada ao tema As pradarias marinhas.
Foi dada continuidade às Actividades de Enriquecimento Curricular, projecto de prestação de serviço, de
mérito reconhecido, desenvolvido nas escolas do 1º ciclo sob tutela das Câmaras Municipais de Faro e
Albufeira.
As Festas de Aniversário e as Oficinas de Ciência continuaram a ser uma realidade, com introdução de
novas actividades, constituindo, conjuntamente com as Secções de Astronomia e Planetário (solicitadas
pela comunidade escolar e não só), uma fonte de receita importante para o Centro.
O Programa “Ciência Viva no Verão”, teve uma adesão expressiva por parte do público, sendo de destacar o
excelente trabalho desenvolvido pela equipa do CCV Algarve, designadamente os seus monitores, no
conjunto de actividades desenvolvido no espaço do “Centro Náutico” na Ilha de Faro.
Não foi descurado o papel do Centro enquanto agente formador, através da realização de acções de
formação como promotor e participante.
É também de salientar o empenho demonstrado pela equipa do CCV Algarve, não obstante as dificuldades
em recursos humanos e financeiros, em participar em eventos com impacto regional e nacional, promovidos
por outras instituições.
Não foi possível a total viabilização do Plano de Actividades apresentado em 2010; no entanto, alguns dos
objectivos propostos foram bem conseguidos e a direcção endereça o seu sincero agradecimento a todos
os que contribuíram para isso.
Como nota final, parece-nos oportuno e necessário, reportarmo-nos ao texto constante no Relatório
PROAlgarve – Acção de Controle 1º Nível – projecto 03-05-001 Centro de Ciência Viva do Algarve, referido
no Relatório de actividades do Centro de 2002: “A deficiente organização administrativa decorre do facto do
Centro não dispor de um quadro de pessoal próprio, minimamente ajustado às necessidades de
funcionamento…”. Passados 9 anos, esta observação crítica constitui uma realidade agravada. A esta
lacuna, acresce a necessidade de solicitar a compreensão e maior esforço das instituições, que contribuem
para a manutenção e melhoramento do Centro, no sentido de serem cumpridos os prazos previstos para a
atribuição das contribuições aprovadas e destinadas ao seu funcionamento.
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Organigrama de Funcionamento 2010
Assembleia Geral
Presidente

Conselho Fiscal

José Carlos Rolo

Vogais

Presidente

Secretário
Isabel Laranjo

Maria Fernanda Matias

Miguel Galvão
Ofélia Ramos

Direcção
Presidente
Rogério Bacalhau

Directora Executiva
Maria Conceição Mateus

Vogais
Conceição Santos

Desenvolvimento Científico e Pedagógico

Estagiária IEFP

Bárbara Moiteiro(1), Conceição Santos(1), Helena Farrajota, Sónia Fernandes
(1) a 60% a partir de Agosto

Maria Soares

Secretariado

Contabilidade

Apoio Informático

Recepção

Clara Ferreira

MECANEX

IPNT, Lda

Mónica Romão

Núcleo de Astronomia
Coordenação
Colaboradores
Boletim de Astronomia

Bárbara Moiteiro
João Águas, Miguel Montes, Nelson Viegas, Pedro Nolasco, Sara Vaz
Alexandre Costa e Miguel Montes

Ensino Experimental das Ciências no 1º Ciclo e
Actividades de Enriquecimento Curricular
Coordenação

Maria José Gatinho

Colaboradores - Faro

Rosa Marques, Ana Margarida Rodrigues, Carla Grosso, Maria José Gatinho, Pedro Oliveira, Nuno Faria, Baukje
Neuenschwander, Sara Reis.
Sónia Valério, Paula Guerreiro, Marta Correia, David Santo, Elsa Vieira, Sara Santos, Joana Maia, Cátia Mota, Manuela Pereira.

Colaboradores - Albufeira

Festas de Aniversário e Oficinas de Ciência
Coordenação
Colaboradores

Maria José Gatinho
Cecília Castro, Carla Grosso, Baukje Neuenschwander, Joana Maia, Maria Soares.

Programas Ciência Viva no Verão
Coordenação

Bárbara Moiteiro (astronomia), Leonor Leal (biologia), Conceição Santos (geologia)

Colaboradores - Biologia
Colaboradores - Geologia
Colaboradores - Astronomia

Carla Grosso, Cecília Castro e Baukje Neuenschwander.
Baukje Neuenschwander, Sara Lourenço e Rosa Marques.
Filipe Dias, Miguel Montes, Nelson Viegas, Baukje Neuenschwander e Sara Lourenço.
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Exposição Permanente do Centro

vista geral de um área da
exposição permanente

O Centro, com o objectivo de alargar a oferta de actividades ao público, procedeu à renovação de
conteúdos expositivos, encetando duas acções conducentes à reabilitação e ao melhoramento de infraestruturas.
Laboratório Fronteiras da Química

Jardim da Cigarra

Foi dado início ao trabalho de recuperação da estufa de culturas hidropónicas, procurando adaptá-la à
utilização como espaço de laboratório. O espaço foi equipado com materiais e equipamento de uso
corrente, necessários para o desenvolvimento de actividades experimentais na área da Química na sua
relação multidisciplinar com outras ciências, designadamente a Biologia. Esta adequação foi feita
mantendo a funcionalidade inicial da estufa através da replantação de diversas espécies em regime
hidropónico.
Renovação do Aquário de Águas Temperadas

Um dos novos habitantes
do Aquário de Águas
Temperadas

O aquário foi readaptado retomando o conceito de aquário temático. A exibição periódica de diferentes
ecossistemas, habitats e espécies marinhas permitirá a dinamização desta área expositiva dedicada à
biodiversidade. Neste momento o aquário é habitado por uma comunidade de chocos, animais
representantes do ecossistema da Ria Formosa.

Acções e Actividades no Centro
Ano Internacional da Biodiversidade
Saída de Campo no âmbito
da palestra “A Relevância da
Biodiversidade”

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade
para consciencializar sobre a importância da biodiversidade para o planeta. Foi uma campanha global
para estimular o mundo a agir pela protecção da biodiversidade, reflectir sobre as conquistas
alcançadas e dobrar os esforços para reduzir o índice de perda da biodiversidade. De acordo com este
objectivo, o centro realizou as acções que se descrevem.
Ciclo de Palestras “Biodiversidade 2010”, parceria da Biblioteca Municipal de Faro
Ciclo que decorreu no Auditório da Biblioteca abordando numa perspectiva alargada e integrada
questões diversas da Biodiversidade.
24 de Setembro - A relevância da Biodiversidade, proferida pelo Doutor Jorge Paiva da Universidade de
Coimbra, reconhecido fitotaxonomista. A palestra foi seguida por uma saída de campo para identificação
taxonómica das plantas do Jardim da Alameda. A Professora Doutora Manuela David e o Coronel José
Rosa Pinto, Faculdade de Ciências e Tecnologia do Algarve (FCT), Universidade do Algarve,
colaboraram na realização do percurso da saída e na classificação das espécies do jardim. As placas de
identificação e a sua colocação no Jardim foram financiadas pela FAGAR.

Arteciência.café
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Posteriormente, decorreu uma demonstração artística, com
criação e interpretação musical dos alunos da Escola
Secundária Pinheiro e Rosa, e a apresentação do trabalho de
Jonathan Chase, "Science Raps". O ArteCiência.cáfé
terminou no Bar Columbus, com a apresentação de cocktails
temáticos, não alcoólicos, alusivos ao tema e convívio.
Estiveram presentes nesta iniciativa cerca de 70 pessoas,
entre as quais estudantes, professores e público em geral.

15 de Outubro - Evolução, Biodiversidade, e Conservação:
Uma visita guiada ao mundo CIBIO, proferida pelo Professor
Doutor Nuno Ferrand de Almeida, director do Centro de
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
(CIBIO) e do Programa Doutoral em Biodiversidade, Genética
e Evolução da Universidade do Porto.
26 de Novembro - Pescas e Biodiversidade, proferida pela
Professora Doutora Maria Margarida Castro, Faculdade de
Ciências e Tecnologia do Algarve (FCT), Universidade do
Algarve, responsável por diversos projectos de investigação
nacionais e internacionais relacionados com a gestão das
pescas. Esta palestra foi integrada na semana da Ciência e
Tecnologia 2010.
As palestras tiveram a participação de cerca de 200 pessoas,
na sua maioria alunos do Ensino Secundário das escolas de
Faro.

Exposição Itinerante "Darwin Now"
O centro disponibilizou no seu espaço, entre os meses de
Novembro e Dezembro, a exposição "Darwin Now"
desenvolvida pelo British Council no âmbito das
comemorações dos 200 anos do nascimento de Darwin e dos
150 anos da publicação de “A Origem das Espécies. Uma
exposição em que cada painel conta a sua própria história à
medida que aprendemos sobre a vida de Darwin, os seus
achados e como a sua teoria, “Origem das Espécies”, é
actualmente relevante. Tratou-se de uma exposição
abrangente, cujo formato e conceitos foram adequados a
diferentes públicos.

“ArteCiência.café”, parceria Escola Secundária Pinheiro e
Rosa de Faro
Com a finalidade de estreitar a ligação às escolas
secundárias, o centro deu início a um conjunto de acções das
quais se destacou em 2010 o “Café Ciência” para jovens.
Inspirado no conceito 'Café Philo' iniciado pelo escritor e
filósofo francês Marc Sautet, o 'Café Ciência' é um espaço de
debate informal e um convite à reflexão de temas
controversos, onde a arte a ciência e a filosofia se cruzam.
Atendendo ao Ano Internacional da Biodiversidade, este
primeiro “Café Ciência” teve como tema as Pradarias
Marinhas. A organização e a moderação do debate foram da
responsabilidade dos alunos do 12º ano, turma B, da Escola
Pinheiro e Rosa. A acção contou com a colaboração e a
presença dos professores Isabel Nascimento, Marisa Cadilha,
Orlando Alho, e Conceição Santos (Escola Secundária
Pinheiro e Rosa), dos investigadores doutora Joana Boavida e
doutor Diogo Paulo, (Centro de Ciências do Mar da
Universidade do Algarve), e do comunicador de ciência
britânico Jonathan Chase.

No âmbito da celebração do Ano Internacional da
Biodiversidade, houve ainda o cuidado de dar especial
destaque a este tema no conjunto de actividades proposto e
desenvolvido para o programa Ciência Viva, Biologia no
Verão.
Responsabilidade Social
Fórum Sócio-ocupacional da ASMAL
Em 2010 deu-se continuidade ao Protocolo de colaboração
com a Associação de Saúde Mental do Algarve, ASMAL. A
ASMAL promove a inserção social e profissional de indivíduos
com problemas de saúde mental. O centro tem apoiado as
acções da instituição, facultando a título gracioso as suas
instalações e recursos técnicos para a preparação e
realização de actividades adequadas às necessidades deste
público. As actividades foram dinamizadas quinzenalmente
em estrita colaboração com um técnico responsável da
ASMAL. Foram realizadas 15 sessões, tendo participado em
cada sessão cerca de 15 pessoas.

A abertura do “Café Ciência” esteve a cargo do comunicador
Jonathan Chase à qual se seguiu o debate com a doutora
Joana Boavida, o doutor Diogo Paulo e a professora
Conceição Santos, moderado pelo aluno Ricardo Galvão.
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Actividades de Férias e Fins-de-Semana

Festas de Aniversário

Oficinas de Ciência

Time for Nano

Festas de Aniversário
As “Festas de Aniversário”, destinadas a crianças dos 4 aos 11 anos, constituem uma importante fonte
de receitas próprias para a instituição. Tem sido preocupação constante do centro a melhoria dos
produtos disponibilizados, integrando novos conteúdos e ou acrescentando outros produtos (tais como
retratos personalizados das festas, convites, pacotes de presentes para oferta) que tornem a actividade
mais apelativa para pais e crianças. Dado o crescimento na procura, as festas foram alargadas aos dias
úteis da semana. As actividades propostas e realizadas este ano foram as seguintes: Pesca magnética
e Fósseis – dos 4 aos 6 anos; Caça Submarina Germinação, Foguetão e Mergulhos no Centro - dos 7
aos 11 anos; Extracção do ADN – dos 9 aos 11 anos; Pega Monstros, Bolo na Caneca, Capilaridade e
Vulcão - todas as faixas etárias. Participaram nas festas de aniversário 672 crianças.
Oficinas de Ciência
Destinadas ao grupo etário dos 5 aos 12 e com o objectivo de ampliar as receitas próprias do centro,
realizaram-se nos meses de Julho, Agosto e Setembro, oficinas de ciência para grupos individuais de
crianças e ATL's. As actividades, que pretendem ser abrangentes e complementares em áreas e
conteúdos científicos, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes temas: Pega Monstros, Sais de
Banho, Pasta de Dentes, Creme para as mãos, Fermento e Fermento Lda, Mousse de Chocolate, Amido
dos Alimentos e o Poder da Farinha, Explosão de Cores e Misturas; Coloridas Cromatografia dos
alimentos – Química/materiais; Propagação do Som nos Diferentes Meios, Vibração do Som,
Instrumento Musical, Reflexão e Amplificação do Som – física/som; Cabeçudo, Germinação, Efeito de
Capilaridade, Herbário - biologia/fisiologia de plantas; Permeabilidade dos Solos –
geologia/propriedades dos solos; Planetário - física/astronomia; Câmara escura, Peixe a nadar, Ilusões
ópticas, Caleidoscópio física/óptica; Circuito Eléctrico, Construção de um pequeno Motor, Atrito,
Equilíbrio, - física/forças, Forno solar - física/energia; Origami – matemática/geometria. As oficinas
tiveram a participação de 606 crianças.
Eventos e Efemérides

Ciência Fresquinha

Curso de Introdução
à Construção de
Páginas Web

Curso de Introdução à
Construção de PáginasWeb

Semana da Ciência e Tecnologia
A Semana da Ciência e Tecnologia, que decorreu entre 23 a 28 de Novembro, foi mais uma vez
assinalada pelo centro com um conjunto de actividades diversas, gratuitas, para todo o seu público, em
que se destacou a apresentação do projecto “Time for nano”.
“Time for nano”
O projecto, financiado pela Comissão Europeia, foi desenvolvido por instituições de dez países, entre as
quais o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva. O seu principal objectivo é dar a conhecer as
propriedades de diversos nanomateriais e trazer a nanotecnologia para o domínio da discussão pública,
através da dinamização de actividades interactivas. Inclui 10 actividades: Quanto mede em nanómetros,
Diluições, Sonda magnética, Faça o seu “futebuleno”, Ferrofluido, Areia magnética, Tecidos
hidrofóbicos, Anti-névoa, Um metal com boa memória, Patas de osga. O centro enquanto membro da
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positivo, tendo obtido feedback encorajador por parte dos
participantes que se revelaram satisfeitos com os conteúdos
abordados, os métodos utilizados e a prestação da formadora.

rede Nacional de Centros Ciência Viva acolheu o projecto e
desenvolveu as actividades propostas segundo dois níveis de
dificuldade diferentes: um dirigido para o 1º ciclo e outro para o
2º e 3º ciclos do ensino básico. Para o 1º Ciclo foi construído
um conjunto de 17 nanoKits que foi distribuído pelas escolas,
dos concelhos de Faro e Albufeira, onde o centro presta
serviço no âmbito das AECs e destinados à dinamização de
actividades em contexto de sala de aula. As actividades para
os 2º e 3º ciclos decorreram no laboratório Fronteiras da
Química (espaço da estufa renovado).

Formação para professores no âmbito do Programa
Regional de Educação Ambiental pela Arte, P.R.E.A.A.
Direcção Regional de Educação do Algarve
Dinamização de acções de formação para professores
através de realização de percursos geológicos na Praia de
Faro e S. Braz de Alportel. Estes percursos, em articulação
com os contos “A Dança da Duna Luna” e “O Caso do Oceano
Remendado”, pretendem estimular a descoberta e exploração
dos ambientes geológicos, biológicos e culturais que rodeiam
o espaço em que a escola se insere.

Integrado nestas comemorações esteve ainda patente ao
público a exposição "Darwin Now" e no dia 27 celebrou-se o
Ano Internacional da Biodiversidade com a tertúlia científica
“ArteCiência.café”, no Centro de Ciência Viva do Algarve (ver
pág. …Ano Internacional da Biodiversidade).

Equipamentos Itinerantes
“Stand móvel ADN” e exposição “Missão: defender os
oceanos”
Com a finalidade de disponibilizar uma maior oferta de
conteúdos e equipamentos para participação em projectos de
colaboração com outras instituições (ex: feiras da ciência) e
para cedência a escolas e outras entidades educacionais, o
centro procedeu a renovação de dois equipamentos itenantes.
O seu stand promocional foi transformado num espaço
interactivo onde se abordam conceitos sobre genética e
realizam actividades experimentais tais como, a extracção do
ADN e a observação de diferentes células ao microscópio. Os
painéis, da exposição Missão: defender os oceanos, foram
reimpressos tendo sido concebido um novo tipo de suporte
para os mesmos, que facilita o seu transporte e a sua
distribuição em diferentes espaços expositivos.

Ciência Fresquinha
O Projecto “Ciência Fresquinha” desenvolvido pelo Pavilhão
do Conhecimento – Ciência Viva, tem como principal objectivo
motivar o grande público para a exploração de conceitos
científicos básicos de diversas áreas científicas, através de
actividades práticas simples que envolvam a sua participação.
Esta bicicleta científica - Bina científica - que mostra que “a
ciência pode ser tão apetecível quanto um gelado de verão”,
circulou pelas ruas de Faro no final do presente divulgando a
actividade do centro e a acções a decorrer.
Acções de Formação
Curso de Introdução à Criação de Páginas Web
O curso, constituído por 7 módulos e destinado ao público em
geral, pretendeu fazer uma abordagem introdutória ao
processo de criação de páginas para a Web, proporcionando
simultaneamente noções teóricas e práticas, sobre vários
conceitos englobados nesta temática. Os conceitos
abordados foram, o planeamento, a construção, o alojamento,
a divulgação e a actualização de um site web. Das dez vagas
disponibilizadas foram preenchidas sete. O curso desenrolouse em cinco sessões de três horas, aos sábados, entre 23 de
Outubro e 20 de Novembro. O balanço final da acção foi

Projectos e
Acções Externas
AEC’s - Actividades de
Enriquecimento Curricular
Continuação das actividades de enriquecimento curricular de
divulgação científica para as escolas do 1º ciclo do ensino
básico - Concelhos de Faro e Albufeira - decorrentes dos
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protocolos de cooperação, estabelecidos em 2006, entre o Centro Ciência Viva do Algarve e os
Municípios de Albufeira, ver relatórios anos anteriores.

Actividades de
Enriquecimento Curricular

Na Rota das Salinas
Centenárias

Concelho de Albufeira
Ano lectivo de 2009-2010, escolas envolvidas escolas: EB1 da Avª. do Ténis, EB1 da Guia, EB1 da
Mouraria, EB1 de Vale Pedras, EB1 das Ferreiras, EB1 de Paderne, EB1 da Correeira, EB1 dos Caliços
e EB1 dos Olhos d´Água. A média de alunos abrangidos foi de 1200.
Ano lectivo de 2010-2011, escolas envolvidas escolas: Escola EB1 de Caliços, EB1 de Vale Pedras,
EB1 da Correeira, EB1 da AVª do Ténis, EB1 da Guia, EB1 da Mouraria, EB1 das Sesmarias, EB1 de
Paderne, EB1 do Cerro do Ouro, EB1 de Ferreiras. A média de alunos abrangidos foi de 1060.
Concelho de Faro
Ano lectivo de 2009-2010, escolas envolvidas escolas: EB1 de Estói, EB1 do Medronhal, EB1 de Santa
Bárbara de Nexe, EB1 do Bom João, EB1 do 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.
Ano lectivo de 2010-2011, escolas envolvidas escolas: EB1 do Patacão, EB1 do Montenegro, EB1 do
Ancão, EB1 de Pontes de Marchil, EB1 da Penha, EB1 de Mar e Guerra, EB1 de Vale Carneiros, EB1 do
Bom João, EB1 de Estoi, EB1 da Conceição. A média de alunos abrangidos foi de 480.
Programas Ciência Viva no Verão

Explore o azul do mar...
a bordo do Kogia

O Centro Ciência Viva do Algarve, no seguimento do trabalho desenvolvido nos anteriores, manteve a
sua participação activa nos Programas de Verão, diversificando e consolidando as acções de
divulgação científica concebidas para um público indiferenciado, que inclui sobretudo famílias de férias
no Algarve. As acções incluíram actividades experimentais, passeios guiados e observações
astronómicas.
Seawatching

Bioerosão vs. Bioprotecção
no Litoral Rochoso

As Dunas e a Península do
Ancão

Biologia no Verão 2010
No âmbito da Biologia no Verão foram realizadas 5 acções.
Na rota da Salinas Centenárias
Parceria empresa Necton - Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, Lda
Visitas à Salina Tradicional da empresa Necton – Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, em
Belamandil, 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.
Biodiversidade – desafios e ameaças numa Ria em permanente mudança
Parcerias Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve - CCMAR, Centro Náutico da Praia de
Faro
Associada ao Ano Internacional da Biodiversidade a acção teve como finalidade alertar para a
diversidade de organismos marinhos existentes na Ria Formosa, promovendo a reflexão do público
sobre a relação trófica e ambiental bem como, dos impactos associados no caso de degradação dos
ecossistemas, de forma a perspectivar necessidades de investigação e de desenvolvimento local.
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que foram explicando, entre outras, as técnicas utilizadas para
detectar o golfinho-comum ou o roaz no oceano e identificar as
características mais importantes que ajudam a perceber a
constituição e o comportamento dos grupos

Actividades desenvolvidas: Cadeia trófica, uma unidade de
produção; Monitorização diária de parâmetros ambientais.
O que se esconde na areia da Ria: Ciência e Ecoturismo em
Barco Solar
Parcerias Centro de Ciências do Mar da Universidade do
Algarve (CCMAR), Centro Náutico da Praia de Faro e empresa
Sunquays Nauture Experience
Passeio na Ria Formosa em embarcação solar para
descoberta da biodiversidade (fauna e flora marinha) e
características da Ria Formosa. Actividades realizadas a
bordo: recolha de macrofauna bentónica, bivalves e outros,
com técnicas de amostragem e pesca tradicional;
Monitorização da qualidade de águas (salinidade,
temperatura, oxigénio e pH); observação dos sistema de
captação e transformação de energia solar para
movimentação da embarcação e funcionamento do sistema
eco-eficiência integrado.
Explore o azul do mar…a bordo do “Kogia”,
Parcerias Instituto do Mar (IMAR), Norsk institutt for
Luftforskning (NILU) e Centro de Investigação Marinha
Ambiental (CIMA)
Saídas ao largo da costa de Sagres com a finalidade de
envolver os participantes numa campanha oceanográfica de
recolha de dados, para validação do sensor MERIS, acoplado
ao satélite ENVISAT, lançado em 2002 pela ESA (European
Space Agency). Actividades realizadas a bordo: medições de
parâmetros ambientais; recolhas de água e processamento de
amostras; funcionamento dos equipamentos utilizados.
Seawatching
Parcerias Centro de Ciências do Mar da Universidade do
Algarve (CCMAR), Conservação, Informação e Estudo do
meio marinho (CIRCÉ), Birdwatching Algarve, Natura –
Náutica, Lda.
A acção consistiu num passeio de barco ao longo da zona
costeira do Parque Natural da Ria Formosa para
reconhecimento de aves marinhas e cetáceos. Associada ao
Ano Internacional da Biodiversidade, pretendeu também
estimular a reflexão pública sobre a necessidade de
investigação, na área da conservação marinha e
desenvolvimento local, conducente de acções que possam
potenciar actividades económicas sustentáveis como o
Turismo Natureza. A bordo do barco estiveram especialistas

As acções tiveram a participação e a coordenação científica
de investigadores e professores da Universidade do Algarve,
abrangendo 1602 pessoas.
Geologia no Verão 2010
No âmbito da Geologia no Verão foram realizadas 4 acções.
As barras também migram
Parcerias Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA) e
Centro Náutico da Praia de Faro
A acção teve como finalidade proporcionar actividades
experimentais que permitam compreender a importância do
grande dinamismo do sistema de ilhas barreira da Ria
Formosa – a migração das ilhas “livres”, concretamente da
barra de S. Luís. Actividades realizadas: Entre ondas e marés;
O vento que sopra na areia da praia desloca a água da Ria;
Espreitar e conhecer a “areia” onde nos deitamos.
Bioerosão vs. Bioprotecção nos litorais rochosos
Parceria Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA)
Saídas para identificação da biomorfologia dos litorais
rochosos e observação das relações mútuas entre o
substracto físico e os organismos, particularmente importante
nos litorais rochosos carbonatados, como a praia da Galé.
Actividades realizadas durante as saídas: a) dentificação de
aspectos morfológicos do litoral rochoso da Galé e os
processos responsáveis pela sua formação; b) identificação
dos sub-andares da plataforma de abrasão e exemplificação
dos organismos que caracterizam cada um deles; c)
identificação de organismos que contribuem para a bioerosão
e bioprotecção; d) representação grafica da estratificação da
bioclonização.
As dunas e a Pensínsula do Ancão
Parceria Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA)
Centro Náutico da Praia de Faro
Percursos pedestres ao longo do cordão dunar da Pensínsula
do Ancão para observação do litoral arenoso: a) dinâmica de
sedimentos; b) especificidade geológica/fragilidade dos
sistemas dunares; c) importância da vegetação primária; d)
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Observações Astronómicas
Nocturnas

impacto da pressão antrópica; e) locais de recuperação dunar; papel das barras de maré.
De caiaque às formas de fundo da barra de S. Luis
Parceria Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA) e Centro Náutico da Praia de Faro
Saídas em caiaque nos canais da Ria Formosa, visando conhecer um método de estudo da
hidromecânica e do transporte de sedimentos no delta da enchente da barra de S. Luis. Actividades
realizadas nas saídas: a) classificação das formas de fundo: ripples (pequenas formas de fundo), dunas,
antidunas e fundos planos; b) caracterização das formas de fundo: altura, comprimento de onda e
direcção; c) cálculo estimado da velocidade dos escoamentos, tendo em consideração as relações entre
a granulometria dos sedimentos e as formas do fundo.
As acções tiveram a participação e a coordenação científica de investigadores e professores da
Universidade do Algarve, abrangendo 1565 pessoas.

Atelier de construção de
veículos lunares

Astronomia no Verão 2010
No âmbito da Astronomia no Verão foram realizadas 3 acções.
Observações Astronómicas Nocturnas
As observações astronómicas nocturnas realizaram-se na Açoteia do Centro e em várias localidades:
Praia de Faro, Albufeira, Lagos, Querença, S. Brás de Alportel, Silves, Portimão e Olhão. As
observações astronómicas nocturnas permitiram ao participante visualizar à vista desarmada, com
binóculos e telescópio a 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).
Atelier de construção de veículos lunares com materiais reutilizáveis
O atelier permitiu aos participantes construir pequenos veículos lunares utilizando materiais recicláveis,
painéis solares e motores.
Planetário
As sessões de planetário realizam-se do interior de uma cúpula insuflável abordando vários temas e
conceitos de astronomia, dividindo-se em duas partes a parte introdutória onde se refere a importância
do conhecimento das constelações e a parte de observação permitindo ao observador localizar os
pontos cardeais a partir do movimento aparente do sol e à noite através da estrela polar, salientando a
sua importância na navegação ao longo dos tempos é ilustrada a diversas latitudes observando-se a
diferença do movimento aparente dos astros, são ainda referidas as relações entre a cor de uma estrela,
visível a olho nu, a sua temperatura e idade. São discutidos os conceitos pré-científicos da mitologia
comparativamente aos argumentos científicos actuais.
As acções tiveram a participação de 3256 pessoas.
Candidatura ao Projecto de Apoio à Comunidade
Multi Mall Management

Formação do Rali Solar

No âmbito do programa de apoio à comunidade lançado pelo Forum Algarve - Multi Mall Management
Portugal, o CCV Algarve concorreu com o projecto Manipulação de produtos químicos no âmbito do
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exercício profissional: apoio a profissões de risco. A ideia
central do projecto a concurso teve como base o conjunto de
profissões que utilizam produtos químicos de diversa natureza
e diversos graus de toxicidade. Uma parte significativa destas
profissões é exercida por trabalhadores por conta própria ou
por conta de outrem com baixo nível de formação escolar, ou
baixo nível de literacia. Esta realidade traduz-se no
desconhecimento dos riscos que a manipulação das
substâncias químicas que utilizam quotidianamente implica,
do ponto de vista da degradação da saúde pública e da
degradação ambiental. Pretendeu-se com este projecto
desenvolver um conjunto de informação dirigida aos
trabalhadores no sentido de aumentar o nível de
conhecimento relativamente ao exercício de boas práticas de
manipulação das substâncias químicas que utilizam,
minimizando deste modo os riscos inerentes à sua utilização.
A informação desenvolvida seria divulgada sob a forma de
acções de formação no centro e nos locais de trabalho, bem
como sob a forma de pequenos manuais escritos em
linguagem clara, acessível e dirigida a diferentes vertentes
profissionais. O projecto não obteve financiamento.

Arquipélagos da Madeira e dos Açores e conta com o apoio da
Ciência Viva - ANCCT e da Comissão Nacional UNESCO. No
ano de 2010 itenerou pelas seguintes escolas do Algarve: 17 a
21 de Maio- Escola Neves Júnior, Faro; 24 a 28 de Maio Escola Joaquim Magalhães, Faro; 31 de Maio a 2 de Junho Escola de Paderne; 3 a 7 de Junho - Escola Secundária de
Loulé; 8 a 15 de Junho - Quinta do Peral - Escolas de São Brás
de Alportel. De Junho a Outubro esteve em exibição ao
público no Centro Ciência Viva do Algarve.
Ensino Experimental das Ciências
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 2010 foram realizadas 24 sessões, 6 em cada ano de
escolaridade, tendo contado com a participação de um total de
100 alunos.

Colaboração e Protocolos
com outras Instituições

Planetário nas Escolas
Em 2010 foi dada a continuidade ao programa de sessões de
Planetário nas Escolas do 2º,3º Ciclo do Ensino Básico e
Secundário, em várias escolas do Algarve e Alentejo. Nas 15
saídas do Planetário realizaram-se 60 sessões com um total
de 1.500 pessoas.

Concurso Rali Solar

Planeta Mágico

Fundação EDP - Museu da Electricidade e Ciência Viva - apoio
científico da Sociedade Portuguesa de Energia Solar, SPES, e
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG.

O planeta Mágico consiste num quiosque multimédia,
constituído por um ecrã esférico, que projecta imagens e
animações no Globo em 360º e disponibiliza informação
interactiva sobre Alterações Climáticas, Atmosfera, Tectónica
de placas e Sistema Solar. Este módulo integra o projecto
pedagógico Rocha Amiga desenvolvido no âmbito das
comemorações do Ano Internacional do Planeta Terra 2008
(AIPT 2008). O projecto resultou da colaboração entre várias
Universidades e instituições ligadas às Ciências da Terra do
País e das Escolas de Portugal Continental e dos

O Concurso Rali Solar é um concurso nacional destinado aos
alunos de todas as escolas. Este concurso desafia os alunos a
apresentarem protótipos na área da energia solar, que
envolvam a conversão fotovoltaica, o aproveitamento térmico
ou a produção de biocombustíveis. O centro colaborou, com
as instituições responsáveis pelo concurso na organização, de
duas actividades.
Oficinas de formação do Concurso Rali Solar
As Oficinas de formação do Concurso Rali, destinadas aos
professores das escolas do Alentejo e Algarve, decorreram
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nas instalações do centro, no dia 6 de Fevereiro. Esta oficina de formação teve como objectivos: a)
informar os professores coordenadores das equipas participantes no concurso, das regras / normas do
concurso; b) formar os professores através de diversas actividades práticas e da apresentação de
diversos protótipos elaborados em anos anteriores. Participaram 27 professores provenientes de
diferentes escolas do Algarve e Alentejo e 8 técnicos dos centros Ciência Viva, incluindo professores
destacados e monitores. O centro para além da cedência do seu espaço para a realização da acção,
organizou e preparou toda a logística envolvida nesta oficina e colaborou na realização da oficina,
facultando recursos humanos para apoio aos formadores das instituições responsáveis pelo concurso.
Sessão final do Concurso Rali Solar
O centro colaborou na organização da Sessão final do Concurso Rali Solar, que decorreu no Museu da
electricidade nos dias 14 e 15 de Maio.
IV Feira/Mostra de Ciência... pequenos grandes cientistas
Centro Ciência Viva de Vila do Conde, 14 a 18 de Abril

IV Feira/Mostra de Ciência...
pequenos grandes cientistas

Pelo 4º ano consecutivo, o Centro Ciência Viva de Vila do Conde organizou a IV 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. O centro esteve
presente com o “Stand móvel ADN”.
1ª Feira de Ciência e Tecnologia
Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova, 14 e 16 de Maio

1ª Feira de Ciência e
Tecnologia

O Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova realizou a 1ª Feira de Ciência e Tecnologia destinada
principalmente ao público escolar do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. O Centro
fez-se representar com “Stand móvel ADN” e o módulo “Planeta Mágico”.

Fórum de Educação de Silves
Câmara Municipal de Silves, 19 a 23 de Maio

Fórum de Educação de Silves

À semelhança de outros anos, o centro participou no 10º Fórum de Educação e Desporto, organizado
pela Câmara Municipal de Silves. Assinalando o Ano Internacional da Biodiversidade, o Centro colocou
à disposição da população escolar o “Apalpário Móvel”, peça réplica do Apalpário do Centro onde o
visitante pode observar de perto a flora e fauna marinha encontrada nos ambientes rochosos e arenosos
de zonas entre-marés.
Noite dos Investigadores, Cientistas ao Palco
Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA)

Noite dos Investigadores

O Centro participou no evento, que se realizou no dia 24 de Setembro no Ria Shopping –Olhão, com as
actividades com a Bicicleta Cientifica – Ciência Fresquinha e Oficinas de Ciência -“Sais de banho”. A
Noite dos Investigadores é um evento promovido pela Comissão Europeia desde 2005, através do
Programa Marie Curie, e pretende aproximar os investigadores do público em geral.
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Dia da Criança e
Dia Mundial do Ambiente
Gabinete da Cultura da CMF

No dia 1 de Junho através do convite da Câmara Municipal de
Faro (Gabinete da Cultura) o Centro participou nas
Comemoração do Dia Mundial da Criança/ Dia Mundial do
Ambiente no complexo das Piscinas Municipais, Campo de
Futebol da Penha e na Pista Municipal de Atletismo com
actividades científico - pedagógicas destinadas à população
escolar. O centro esteve presente com o “Stand móvel ADN”.
Olímpiadas Nacionais de Astronomia
Sociedade Portuguesa de Astronomia, SPAstronomia

À semelhança dos anos anteriores o centro colaborou com a
SPAstronomia na prova de eliminatória regional das 4ªs
Olimpíadas Nacionais de Astronomia. Esta prova decorreu no
dia 15 de Abril pelas 15:00h no CCV Algarve.

Mecatrónica e, em particular, do Clube de Robótica, através
da cedência da pista de Busca e Salvamento e outros
pequenos equipamentos. No que respeita o projecto Reflexão
Filosófica das Ciências foram realizadas as actividades Microondas e Construção de carros solares. As actividades foram
dirigidas aos alunos dos Cursos Técnico Profissionais de
Artes, Economia e com Turmas da área Científico-Naturais.
Actividades Mensais
Protocolo Refúgio Aboim Ascenção

O Protocolo estabelecido entre o Centro e o Refúgio Aboim
Ascensão, em Novembro de 2010 visa disponibilizar às
crianças do Refúgio um pacote de actividades científico pedagógicas a título gratuito, que inclui visitas ao espaço
expositivo do Centro e Oficinas de Ciência.

Estágios Profissionais

Ano Internacional da Biodiversidade
Biblioteca Municipal de Faro, FAGAR,
e Escola Secundária Pinheiro e Rosa - Faro

Programa de Estágios Profissionais
Instituto de Emprego e Formação Profissional

Ver páginas 4 e 5.
Projecto “Da Ria para a Escola”
Protocolo Agrupamento de Escolas Dr. Neves Júnior,
Faro

Em Setembro de 2010 foi celebrado um acordo de
colaboração entre o Centro e o Agrupamento Vertical de
Escolas Neves Júnior (Escola EB 2,3 Dr. Neves Júnior) de
Faro. Neste acordo de colaboração o Centro apoia o pessoal
docente das Escolas EB1 de Mar e Guerra e EB1 nº 5 na
dinamização do projecto “Da Ria à Escola” com a cedência de
materiais para a dinamização do mesmo.

Em 2009 o centro submeteu uma candidatura ao Programa de
Estágios Profissionais do IEFP, tendo acolhido, ao abrigo do
contrato de formação em contexto de trabalho estabelecido, a
estagiária Maria de Fátima Soares. O estágio teve por
objectivo a elaboração de um plano de divulgação e a
definição de um conjunto de actividades para diferentes
públicos-alvo. Em função dos objectivos definidos a estagiária
desenvolveu entre outras acções o projecto “ArteCiência.café”
e questionários de avaliação de satisfação do público do
centro. Criou ainda roteiros de exploração da exposição
destinados aos alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino
Básico que vistam o centro.

Projectos Robótica e
Reflexão Filosófica das Ciências

Escola Profissional
D. Francisco Gomes Avelar

Protocolos Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro

Na sequência dos objectivos fixados pelos protocolos com a
Escola Tomás Cabreira, o centro continuou a apoiar as
actividades de Robótica do Curso Profissional de Técnico de

Santa Casa da Misericórdia de Faro

Entre 25 de Setembro de 2009 e 14 de Maio de 2010 o centro
acolheu 15 formandas do Curso Profissional Animador
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Cultural da Escola Profissional D. Francisco Gomes Avelar, no âmbito da Formação Profissional em
Contexto de Trabalho – Estágio de Observação Participada (210 horas).
Escola Secundária Tomás Cabreira
Faro

O centro e a Escola Secundária Tomás Cabreira assinaram em Maio um protocolo de Formação em
Contexto de Trabalho. Neste âmbito o centro acolheu, entre Junho e Julho, duas estagiárias do Curso
Profissional de Técnico de Análises Laboratorial. Às estagiárias foi-lhes possibilitada uma formação
prática, em ambiente de trabalho (não remunerado) estruturado através de um plano individual. No final
do estágio as formandas apresentaram um relatório de estágio, avaliado pelo centro e pela escola.

Promoção do Centro
Foi apresentada uma proposta à Câmara Municipal de Faro, para que sejam desenhados percursos
turísticos que incluam a divulgação de diversos pontos com importância cultural, localizados nas
proximidades da muralha da cidade de Faro, e onde o CCVAlgarve enquanto espaço cultural deverá
estar incluído.
1ª Feira de Ciência e Tecnologia
Centro de Proença-a-Nova, 14 e 16 de Maio

Fórum de Educação de Silves
Câmara Municipal de Silves, 19 a 23 de Maio

Noite dos Investigadores, Cientistas ao Palco
Centro Regional para a Inovação do Algarve (CRIA)
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Estatísticas 2010
Evolução do nº de visitantes ao longo dos anos (1998-2010)

Visitantes por ciclo de ensino (2010)

Valores comparativos por ciclo de ensino (1998-2010)
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Apoios Institucionais e Parcerias
Agrupamento de Escolas Dr. Neves Júnior
ASMAL
Biblioteca Municipal de Faro
Câmara Municipal de Albufeira
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal de Silves
Centro Ciência Viva de Estremoz
Centro Ciência Viva de Lagos
Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova
Centro Ciência Viva de Tavira
Centro Ciência Viva de Vila do Conde
Centro de Ciências do Mar (Universidade do Algarve)
Centro de Formação da Associação de Escolas de Loulé e São Brás de Alportel
Centro de Investigação Marinha e Ambiental
Centro Regional para a Inovação do Algarve
Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
Direcção Regional de Educação do Algarve
Escola Secundária de Loulé
Escola Secundária Pinheiro e Rosa
Escola Tomás Cabreira
Fagar
Fundação EDP
Instituto do Emprego e Formação Profissional
Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Museu da Electricidade
Refúgio Aboim Ascenção
Rolear
Santa Casa da Misericórdia
Unidade de Geologia Marinha do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
Universidade do Algarve
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Associados

Financiamentos/Patrocínios

