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Mensagem da Direção
Em termos da divulgação da cultura científica, o ano de 2011 caraterizou-se pela celebração do Ano
Internacional da Química e do Ano Internacional da Floresta. O Centro Ciência Viva do Algarve (CCV
Algarve) envolveu-se ativamente na divulgação destas efemérides através de um conjunto de ações
das quais destacamos: Feira das Ciências sob o tema “Química Luz e Cor” em parceria com alunos e
professores de oito escolas do ensino secundário do Algarve e do Mercado Municipal de Faro; o Ciclo
de Palestras “Q4 no Centro ciência Viva do Algarve” que abordou, em jeito de tertúlia, diversos temas
adequados a diferentes níveis de escolaridade; o projeto “Quimiprendas na Floresta... Natal 2011 no
Recreio da Ciência” com a parceria de alunos e professores das escolas do 1º ciclo do Concelho de
Faro e da empresa - Viveiros Monterosa” (este projeto foi complementado com a peça de teatro
“Quimicómico” apresentada pela companhia de teatro Encerrado para Obras no auditório gentilmente
cedido pela Biblioteca Municipal de Faro); no sentido de promover a relevância da celebração do Ano
Internacional da Florestas, o CCV Algarve produziu em colaboração com docentes da FCT da
Universidade do Algarve a exposição temporária “Mostra do ALGU – Herbário da FCT da Universidade
do Algarve” assumindo assim o seu papel de protagonismo na divulgação da ciência que se
desenvolve no meio universitário em que o centro está inserido.
No sentido de promover a sua exposição permanente, o CCV Algarve participou no projeto “Contos do
Mago” através da elaboração do texto “Segredos da Duna Luna…” onde propõe um percurso pela sua
exposição permanente “O Mar” baseado na exploração dos temas abordados no conto “A dança da
Duna Luna na Praia de Faro”. O lançamento do roteiro temático no CCV Algarve, contou a participação
de Helena Tapadinhas, autora do livro e do projeto educativo “Contos do Mago – narrativas e percursos
geológicos” e dos alunos do 1º ciclo das escolas de Faro.
No âmbito da dinamização do ensino experimental das ciências nas escolas da região, em 2011 foi
dado cumprimento ao protocolo de colaboração com o Agrupamento Vertical de Escolas Neves Júnior
de Faro, no contexto do projeto “Da Ria à Escola”. O projeto consistiu na montagem de um aquário de
poças de maré nas duas escolas envolvidas, dinamização de atividades na sala de aula com todas as
turmas e uma saída de campo à Ria Formosa.
Na sequência de acontecimentos exteriores ao CCV Algarve (designadamente na politica de
destacamento de professores), o ano de 2011 caraterizou-se também pelo início de uma renovação
significativa na sua equipa de trabalho com o processo sequencial de substituição de cinco dos seus
membros num total de uma equipa de oito. Na sequência desde processo surge uma nova etapa onde
novos ajustes e desafios se perspetivam dando necessariamente origem a uma nova dinâmica no
papel de intervenção e protagonismo que nos compete desempenhar enquanto agentes de divulgação
da cultura científica no Algarve e não só. Em nome da Direção do CCV Algarve agradeço a todos os
membros que deixaram de exercer funções na equipa e que contribuíram com o seu trabalho e a sua
criatividade para a imagem de qualidade que o Centro Ciência Viva do Algarve consolidou.
Maria da Conceição Mateus
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Organigrama de Funcionamento 2011
Assembleia Geral
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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
Colaboradores - Faro
Colaboradores - Albufeira

Maria José Gatinho
Rosa Marques, Ana Margarida Rodrigues, Carla Grosso, Maria José Gatinho, Pedro Oliveira, Nuno Faria, Baukje
Neuenschwander, Sara Reis.
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Festas de Aniversário e Oficinas de Ciência
Coordenação
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Maria José Gatinho
Cecília Castro, Carla Grosso, Baukje Neuenschwander, Joana Maia, Joana Dias, Rosa Marques.

Programas Ciência Viva no Verão
Coordenação

Bárbara Moiteiro (astronomia), Leonor Leal (biologia), Conceição Santos (geologia)
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(1) Saída em Agosto; (2) Entrada em Setembro; (3) Entrada em Outubro
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EXPOSIÇÃO PERMANENTE DO CENTRO
Com o objectivo de assegurar a qualidade da oferta de atividades ao público, o Centro Ciência Viva do
Algarve encetou diversas ações conducentes à reabilitação e ao melhoramento das infra-estruturas do
Centro. Assim, foi criado um espaço para exposições temporárias em suporte de painel e deu-se início à
recuperação dos módulos e suportes de informação do “Jardim da Cigarra – energia sem fim”. Para
além disso, procedeu-se à reparação de todas as portas e janelas do edifício do Centro Ciência Viva do
Algarve.

ANO INTERNACIONAL DA QUÍMICA
e ANO INTERNACIONAL DAS FLORESTAS
O Ano Internacional da Química 2011 (AIQ 2011) é uma celebração das conquistas no mundo na
área da química e suas contribuições para o bem-estar da humanidade. Os objectivos do AIQ 2011
consistiram em aumentar o reconhecimento público da química na satisfação das necessidades do
mundo, incentivar o interesse pela química entre os jovens e gerar entusiasmo para o futuro criativo
da química. O ano de 2011 coincidiu com o 100 º aniversário do Prémio Nobel atribuído a Madame
Marie Curie, uma oportunidade para celebrar as contribuições das mulheres para a ciência. O ano
também coincidiu com o 100 º aniversário da fundação da Associação Internacional de Sociedades
de Química, e da Sociedade Portuguesa de Química proporcionando uma oportunidade para
destacar as vantagens da colaboração científica internacional.

FEIRA DAS CIÊNCIAS – QUÍMICA, LUZ E COR
6 e 7 de Maio – Jardim do Mercado Municipal de Faro
No âmbito da celebração do Ano Internacional da Química, o Centro de Ciência Viva do Algarve
realizou, em conjunto com oito Escolas do Ensino Secundário, um projeto de partilha e divulgação
em Química. O tema central foi a Química e a sua relação com a luz e a cor. Esta ação resultou
assim no desenvolvimento em cada Escola de um projeto experimental simples que foi
apresentado, em conjunto com as outras Escolas participantes, no Jardim do Mercado Municipal de
Faro, sob a forma de Feira das Ciências.
As Escolas aderentes apresentaram os seguintes projetos:
Relógio de Iodo – Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes – Olhão; Determinação de
Antioxidantes em Alimentos – Escola Secundária Albufeira; Revelação de um Azul – Escola
Secundária de Loulé; Determinação Espectrofotométrica da Glucose em Compotas – Escola
Secundária Tomás Cabreira – Faro; Tingimento com Corantes Naturais – Escola Secundária
Tomás Cabreira – Faro; Reações Químicas que Produzem Luz – Escola Secundária Pinheiro e
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Rosa – Faro; Experiências com Micro-ondas – Escola Secundária João de Deus – Faro; Tingimento
com corantes sintéticos – Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas - São Brás de Alportel;
Tinta Monástica – Agrupamento de Escolas de Albufeira.
A Feira contou com a participação ativa de cerca de 100 alunos e de 20 professores.

CICLO DE PALESTRAS “Q4 NO CENTRO CIÊNCIA VIVA DO ALGARVE”
No âmbito da celebração do Ano Internacional da Química, o Centro Ciência Viva do Algarve
promoveu, durante o mês de Novembro, um conjunto de palestras a que designou “Q4 no Centro
Ciência Viva do Algarve” para as quais convidou os professores, alunos das escolas do Algarve e
público em geral a participarem. Este ciclo de palestras decorreu nas instalações do CCV Algarve
em ambiente informal de tertúlia e debate.
2 de Novembro de 2011 - “A propósito da Química: Encanto & Harmonia + Acaso & Procura”
Proferido pelo Prof. Doutor Victor Gil – Professor Jubilado do Departamento de Química da
Universidade de Coimbra e Presidente da Direcção do Exploratório Infante D. Henrique, Centro
Ciência Viva de Coimbra.
Encanto e harmonia não são exclusivos da Arte, como se demonstra com a Química como paleta
de ideias e de observações que são: observações espontâneas – muitas vezes na origem de
descobertas quase por acaso pelos espíritos já preparados – ora deliberadas – guiadas pela
procura disciplinada e pelo questionamento sistemático.
Público-alvo: ensino secundário, público em geral.
A palestra contou com 25 participantes e uma chuva torrencial.
9 de Novembro de 2011 - “A Química no Quotidiano”
Proferida pelo Prof. Doutor Américo Lemos – Prof. Auxiliar do Departamento de Química e
Farmácia da Universidade do Algarve.
Um percurso, através dos muitos e diversos exemplos disponíveis, pela presença da química na
realidade quotidiana de cada um de nós. Como se manifesta a química na natureza? De que forma
interferimos, enquanto grupos sociais, alterando e acrescentando essa realidade natural?
Público-alvo: 3º ciclo do ensino básico, público em geral.
A palestra contou com 40 participantes.
16 de Novembro de 2011 - “ A Química no desenvolvimento de medicamentos”
Proferida pela Profª Doutora Maria de Lurdes Cristiano – Profª Associada com Agregação do
Departamento de Química e Farmácia da Universidade do Algarve.
O que é um medicamento? O que faz com que uma molécula possua actividade farmacológica?
Como se produzem os medicamentos? Qual o papel das ciências químicas em todo este
processo?
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Público-alvo: ensino secundário, público em geral.
A palestra contou com 80 participantes.
23 de Novembro de 2011 - “Química do Mar”
Proferida pela Profª Doutora Alice Newton - Prof. Auxiliar do Departamento de Química e Farmácia
da Universidade do Algarve. Coordenadora do Projeto Internacional LOICZ (Land- Ocean
Interactions in the Coastal Zone).
O que é que acontece na água do mar? Como é que a composição química da água do mar afecta
as populações de organismos vivos que aí se desenvolvem e vice-versa. Que perturbações podem
as populações humanas introduzir neste equilíbrio?
Público-alvo: 3º ciclo do ensino básico, público em geral.
A palestra contou com 85 participantes.

“QUIMIPRENDAS NA FLORESTA...” NATAL 2011 NO RECREIO DA CIÊNCIA
O Centro Ciência Viva do Algarve, conjuntamente com as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do
Concelho de Faro, apresentaram uma mostra do projeto “Quimiprendas na floresta... Natal 2011 no
Recreio da Ciência” inserido nas comemorações do Ano Internacional da Química e da Floresta.
Alguns dos materiais produzidos pelos alunos, através de transformações químicas realizadas no
contexto de trabalho das Atividades de Enriquecimento Curricular em Ciências, foram usados na
decoração de árvores de Natal envasadas gentilmente cedidas pelos Viveiros Monterosa.
A exposição das árvores de Natal esteve patente no CCV Algarve até 8 de Janeiro de 2012.

QUÍMICÓMICO
14 de Dezembro, Biblioteca Municipal de Faro
A peça de teatro "Quimicómico", produzida pela companhia Encerrado para Obras em colaboração
com o Exploratório Infante D. Henrique – Ciência Viva, é um espetáculo de teatro em que a Química
é o elemento central de toda a peça. Com um discurso muito acessível e efeitos visuais
surpreendentes, o espetáculo divertiu o público e ao mesmo tempo despertou a veia científica de
miúdos e graúdos. No âmbito das comemorações do Ano internacional da Química, este
espetáculo integrou-se no projeto “Quimiprendas na floresta... Natal 2011 no Recreio da Ciência”
desenvolvido pelo Centro Ciência Viva do Algarve com as Escolas de 1.º Ciclo do Município de
Faro associadas às Atividades de Enriquecimento Curricular em Ciências.
Participaram cerca de 230 alunos.
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PROJETO “O CICLO DA ÁGUA QUE BEBEMOS”
Ainda no âmbito da celebração do Ano Internacional da Química foi dado inicio ao projeto “O Ciclo
da Água que Bebemos”. Este projeto, que conta com a colaboração da empresa “Águas do
Algarve”, da International Water Association (IWA), da empresa TaviraVerde e de catorze escolas
do ensino secundário e 3º ciclo do ensino básico, implica a análise de parâmetros físico-químicos
da água em diversos pontos do seu ciclo na rede de abastecimento e de tratamento. Assim
pretende-se que seja conhecido o percurso da água desde a captação, passando por cada escola,
até ser devolvida ao ambiente pela ETAR da região de cada escola.

“MOSTRA DO ALGU” – HERBÁRIO DA F.C.T. DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE
No âmbito das comemorações do Ano Internacional das Florestas o Centro Ciência Viva do
Algarve, em colaboração dos Professores Manuela David e José Rosa Pinto da FCT da
Universidade do Algarve produziu a exposição temporária “Mostra do ALGU” – Herbário da F.C.T.
da Universidade do Algarve” que esteve patente no CCV Algarve entre 5 de Junho a 17 de
Setembro.
O Herbário da Universidade do Algarve iniciou o seu percurso em 1984, com a aquisição da
Colecção Antunes Guerreiro pelo 1º Reitor da Universidade do Algarve, Prof. Doutor Manuel
Gomes Guerreiro. Em 2006 é instalado no atual edifício e a 2 de Julho de 2008 é registado com o
acrónimo ALGU no Index Herbariorum em Nova Iorque.
O ALGU tem à sua guarda 22 750 plantas das quais, 11650 são plantas vasculares, principalmente
de Portugal, mas também espécimes de outros países de diversos continentes e 11 100 algas da
costa portuguesa.
A exposição compreendeu diferentes componentes, designadamente: O que é um herbário; Breve
Historial do herbário da Universidade do Algarve; Apresentação de alguns exemplares
tematicamente representativos das 11 650 espécies de plantas vasculares que constituem o
Herbário; Observação macroscópica e microscópica de plantas in-vivo; boletim informativo de
“Como fazer um Herbário”.

AÇÕES E ATIVIDADES NO CENTRO
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO FOTÓGRAFO E BIÓLOGO JOÃO EDUARDO PINTO

“Avifauna e paisagens algarvias”
A inauguração decorreu no dia 23 de Abril com o seguinte programa: abertura da exposição com
uma Palestra sobre as aves e os habitats; Observação de aves a partir do terraço do CCV Algarve;
Passeio de barco na Ria Formosa.
Os participantes foram encorajados a trazerem a sua máquina fotográfica para prática de fotografia
da natureza.
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Nos dias 17 e 18 de Maio, entre as 10h e as 11h30 realizaram-se sessões gratuitas de observação
de aves com o acompanhamento de um especialista para observação das aves e posteriormente
uma visita livre ao espaço expositivo do centro, onde se encontra a exposição "Avifauna e
Paisagens Algarvias". Esta atividade destinou-se a alunos do 2º e 3º ciclos e ensino secundário e
foi inserida na “Festa da Natureza” da iniciativa da Associação ALMARGEM.

PROJECTO CONTOS DO MAGO (PREA)
Participação na publicação e lançamento
“Contos da Duna Luna na Praia de Faro”
No dia 19 de Maio, no Teatro das Figuras em Faro, realizou-se o lançamento do Livro "A Dança da
Duna Luna da Praia de Faro" da autoria de Helena Tapadinhas (projeto educativo PREA "Contos
do Mago - narrativas e percursos geológicos”/DREALG).
O Centro Ciência Viva do Algarve participou no projeto editorial através da elaboração do texto
"Segredos da Duna Luna...", onde propõe um percurso pela sua exposição permanente "O Mar" e o
Jardim da Cigarra – Energia sem fim”, com a exploração dos temas abordados no conto "A dança
da Duna Luna na Praia de Faro".
LANÇAMENTO DO ROTEIRO TEMÁTICO “OS SEGREDOS DA DUNA LUNA”
Dia 30 de Novembro o Centro convidou as escolas do pré-escolar, 1º e 2.º ciclo de ensino básico a
explorar este maravilhoso conto percorrendo o roteiro temático integrado na exposição permanente
“O mar” e no “Jardim da Cigarra”. O lançamento do roteiro contou com a presença de Helena
Tapadinhas, autora do livro, de José Manuel Bidarra (FCHS da UAlg), coordenador de
desenvolvimento dos jogos on-line que exploram a relação entre o conto e o roteiro) e com 60
alunos de escolas do 1º ciclo de Faro.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Protocolo Refúgio Aboim Ascensão
Em 2011 deu-se continuidade ao Protocolo estabelecido entre o Centro e o Refúgio Aboim
Ascensão, disponibilizando às crianças do Refúgio um pacote de atividades científico
–pedagógicas, a título gratuito, e visitas ao espaço expositivo do Centro e Oficinas de Ciência.

Fórum Sócio-ocupacional da ASMAL
Em 2011 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 ações da instituição, facultando a título gratuito as suas
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instalações e recursos técnicos para a preparação e realização de atividades adequadas às
necessidades deste público. As actividades foram dinamizadas mensalmente em estrita
colaboração com um técnico responsável da ASMAL. Foram realizadas 12 sessões, tendo
participado em cada sessão cerca de 15 pessoas.

ACTIVIDADES DE FÉRIAS E FINS-DE-SEMANA
Festas de Aniversário
As “Festas de Aniversário”, destinadas a crianças dos 4 aos 11 anos, continuaram a ser
dinamizadas trazendo ao Centro novos visitantes, deu-se continuidade na disponibilização de
novos conteúdos e ou acrescentando outros produtos (retratos personalizados das festas,
convites, pacotes de presentes para oferta) que tornassem a actividade mais apelativa para pais e
crianças. As atividades propostas e realizadas este ano foram as seguintes: dos 4 aos 6 anos
–Vulcão, Laboratório de Cores, Peixe a Nadar; dos 7 aos 8 anos: Caça Submarina I, Sólido ou
Líquido?, Ciência Fresquinha, Nanotecnologia; dos 9 aos 11 anos: Caça Submarina II,
Nanotecnologia, Ciência Fresquinha, Planetário; para todas as idades: Pega monstros, Cabeçudo,
Sabonetes, Sais de Banho.
Participaram nas festas de aniversário 375 crianças.

OFICINAS DE CIÊNCIA
Oficinas de Ciência para ATLs, Tardes de Ciência, Tardes de Ciência no Natal

Em 2011 o Centro dinamizou um conjunto de ações para motivar os mais pequenos para o gosto
pela ciência, estimulando a sua imaginação e curiosidade através de experiências que eles
próprios realizaram. As atividades decorreram com uma programação regular e semanalmente
renovada, durante 3 horas no período da tarde. Procurou-se que os temas e aplicações fossem
abrangentes e complementares em áreas e conteúdos científicos. Foram desenvolvidos os
seguintes temas:
- A cozinha é um laboratório: Cromatografia dos alimentos; Nanotecnologia; Com peso e medida;
Circuito eléctrico e energia do limão; A aventura da água no microondas; Projetor de constelações;
Extração do ADN; Segredos do pão: fermentos e leveduras; Laboratório de Cores; Dissecação do
peixe e do camarão; A cozinha é um laboratório: gelatina e ananás, uma ligação perigosa!; Biólogo
por um dia; Descobre a Terra; Objectos voadores; Germinação; Sais de banho e pasta de dentes;
Gás malabarista; Bolas de sabão; Olho vivo; Herbário; Caça ao Tesouro; Químiprendas; A Estrela
de Natal – Planetário; O Segredo do Bolo de Natal; Sabonetes e sais de banho; Presentes
reciclados.
As atividades tiveram a participação de 501 crianças.

9

EVENTOS E EFEMÉRIDES
Semana da Ciência e Tecnologia
A Semana da Ciência e Tecnologia, que decorreu entre 21 a 27 de novembro. No dia 23 de
novembro o Centro abriu as suas portas com um conjunto de atividades diversas e gratuitas:
Sketches sobre ciência – Os alunos do grupo de Teatro da Esc. Sec. Albufeira, sob orientação do
professor Paulo Moreira, abriram a sessão com a apresentação de um conjunto de sketches
originais de teatro, com a Química como tema inspirador, cativando todos os presentes com o brilho
e a excelência das suas atuações;
4

A Química do Mar - Palestra inserida no Ciclo de Palestra Q , dinamizada pela Profª Doutora Alice
Newton - Prof. Auxiliar do Departamento de Química e Farmácia da Universidade do Algarve e
coordenadora do Projeto Internacional LOICZ (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone).
Masterchef em ação - na mesa com ciência.
Momento de descontração que deliciou os participantes com a realização de um conjunto de
delícias culinárias que os participantes puderam preparar e degustar.

EQUIPAMENTOS ITINERANTES
Planetário nas Escolas
Em 2011 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 12 saídas do
Planetário realizaram-se 48 sessões com um total de 1200 pessoas.
Apalpário móvel
Em 2011 o apalpário móvel – aquário interativo em que se dá a conhecer a fauna e flora marinha da
Ria Formosa esteve em itinerância nas Escolas EB1/JI de Paderne, Escola EB 2,3 Dr. António da
Costa Contreiras, Escola EB2,3 João da Rosa e nos Jardins de Infância de Pera e Alcantarilha.
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PROJETOS E
AÇÕES EXTERNAS
ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, AEC's
Continuação das atividades de enriquecimento curricular de divulgação científica para as escolas
do 1º ciclo do ensino básico - Concelhos de Faro e Albufeira - decorrentes dos protocolos de
cooperação, estabelecidos em 2006, entre o Centro Ciência Viva do Algarve e os Municípios de
Albufeira, ver relatórios anos anteriores.

Concelho de Albufeira
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. O número de alunos
abrangidos foi de 1060.
Concelho de Faro
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. O número de alunos abrangidos foi de 480.
Ano lectivo de 2011-2012, escolas envolvidas escolas: EB1 de Estói, EB1 de Santa Bárbara de
Nexe, EB1 do Bom João, EB1 do Montenegro, EB1 de Vale Carneiros, EB1 do Patacão, EB1 de
Mar e Guerra, EB1 do Ancão, EB1 Pontes de Marchil, EB1 da Penha, EB1 do Areal Gordo e EB1 da
Culatra. O número de alunos abrangidos foi de 611.

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, atividades que abrangeram os 4 anos do 1º
Ciclo do Ensino Básico. De realçar que esta instituição solicita estas atividades ao Centro desde
2005. Em 2011 foram realizadas 24 sessões, 6 em cada ano de escolaridade, tendo contado com a
participação de um total de 100 alunos.
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PROGRAMAS CIÊNCIA VIVA NO VERÃO
O Centro Ciência Viva do Algarve, no seguimento do trabalho desenvolvido nos anteriores,
manteve a sua participação ativa nos Programas de Verão, diversificando e consolidando as ações
de divulgação científica concebidas para um público indiferenciado, que inclui sobretudo famílias
de férias no Algarve. As ações incluíram atividades experimentais, passeios guiados e
observações astronómicas.
A Bina científica (Projeto Ciência Fresquinha) esteve em ação acompanhando as atividades
diariamente desenvolvidas no Centro Náutico da Praia de Faro.
Biologia no Verão 2011
No âmbito da Biologia no Verão foram realizadas 5 ações.
Biodiversidade – desafios e ameaças numa Ria em permanente mudança
Parcerias Centro de Ciências do Mar - CCMAR, Centro Náutico da Praia de Faro
A ação 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. Atividades desenvolvidas: Cadeia
trófica, uma unidade de produção; Monitorização diária de parâmetros ambientais.
Esta ação decorreu em diariamente de 25 de Julho a 26 de Agosto no Centro Náutico da Praia de
Faro das 10.00 h-18.00h.
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.
Foram realizadas 3 sessões.
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). Atividades realizadas a bordo:
medições de parâmetros ambientais; recolhas de água e processamento de amostras;
funcionamento dos equipamentos utilizados.
Foram realizadas 2 sessões.
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À descoberta dos fundos marinhos – snorkeling - pradarias marinhas na Ria Formosa
Parceria Centro de Ciências do Mar (CCMAR); Natura, Lda.
Uma oportunidade para contatar diretamente com cientistas, que se encontram a realizar estudos
“in situ” nas pradarias de plantas marinhas da Ria Formosa. Um passeio através de snorkeling para
observar algumas das espécies que constituem o ecossistema subtidal da ria. O tema das
alterações climáticas e a subida do nível médio do mar será ainda abordado pelos cientistas.
Foram realizadas 2 sessões.

Seja “birdwatcher” por um dia
Parcerias Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Conservação, Informação e Estudo do meio
marinho (CIRCÉ), Birdwatching Algarve, Natura – Náutica, Lda.
A ação 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 ações que
possam potenciar atividades económicas sustentáveis como o Turismo Natureza. A bordo do barco
estiveram especialistas 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.
Foram realizadas 2 sessões.
As ações tiveram a participação e a coordenação científica de investigadores e professores da
Universidade do Algarve, abrangendo 1577 pessoas.

GEOLOGIA NO VERÃO 2011
No âmbito da Geologia no Verão foram realizadas 5 ações.
As barras também migram
Parcerias Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA) e Centro Náutico da Praia de Faro
A ação teve como finalidade proporcionar atividades 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. Atividades 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.
Esta ação decorreu diariamente de 25 de Julho a 26 de Agosto no Centro Náutico da Praia de Faro
das 10:00h – 18:00h.
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Passeio de caiaque: Ambientes intermareais na Ria Formosa
Parceria Centro de Investigação Marinha Ambiental (CIMA);Centro Náutico da Praia de Faro;
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (FCT-UALG); Centro Internacional
de Ecohidrologia Costeira (ICCE-UNESCO), Câmara Municipal de Faro
Saídas em caiaque ao longo do canal do Ancão, na Ria Formosa, entre o cais do Centro Náutico e a
Quinta do Lago, pretendendo divulgar vários ambientes intermareais e dar a conhecer a sua
importância para a hidrodinâmica, a sedimentação e a biodiversidade do complexo sistema de ilhas
barreira da Ria Formosa.
Foram realizadas 3 sessões.
Um percurso geológico na Lagoa dos Salgados
Parceria Associação de Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e Algarve
(DPGA); Escola Secundária de Albufeira; Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve
Percurso circular que se inicia na ponte de madeira (na Praia dos Salgados - Albufeira) que
atravessa a barra da Lagoa dos Salgados. Neste percurso é possível explorar a geomorfologia
envolvente, aspetos geológicos associados à formação e evolução da Lagoa dos Salgados e do
cordão dunar adjacente que separa a lagoa da praia e as particularidades biológicas e
paisagísticas locais.
Foram realizadas 2 sessões.
Na rota das nascentes do Algarve Central
Parceria Centro de Geo-Ciências do Instituto Superior Técnico
Visitas às principais nascentes que drenam os aquíferos do Jurássico médio e Inferior do Algarve
Central com o objetivo de ilustrar os fatores que estão na origem da definição da sua localização. A
ação pretende ainda mostrar que estas zonas estão associadas aos locais onde se estabelece
conexão hidráulica entre as águas subterrâneas e as Ribeiras do Algarve.
Foram realizadas 2 sessões.

Praia dos Arrifes – uma praia com história
Parceria Associação de Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e Algarve
(DPGA); Escola Secundária de Albufeira; Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do
Algarve
Percurso na Praia dos Arrifes – Albufeira onde é possível conhecer a história geológica local
através da interpretação das rochas e das estruturas geológicas existentes na área. Será possível
realizar uma viagem no tempo, quando as paisagens e climas eram muito diferentes dos atuais.
Foram realizadas 2 sessões. As ações tiveram a participação de cerca de 1500 pessoas.
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ASTRONOMIA NO VERÃO 2011
No âmbito da Astronomia no Verão foram realizadas 3 ações.
Observações Astronómica 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 no 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 e 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 précientíficos da mitologia comparativamente aos argumentos científicos actuais.
As ações tiveram a participação de 3306 pessoas.

COLABORAÇÃO E PROTOCOLOS
COM OUTRAS INSTITUIÇÕES
DIA MUNDIAL DA FLORESTA E DA AGUA.
Divisão de Ambiente Energia e Mobilidade (CMF)
No dia 21 de março através do convite da Câmara Municipal de Faro (Divisão de Ambiente Energia e
Mobilidade) o Centro participou nas Comemoração do Dia Mundial da Floresta e da Agua no Jardim
da Alameda com atividades científico - pedagógicas destinadas à população escolar.
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V FEIRA/MOSTRA DE CIÊNCIA 2011
Centro Ciência Viva de Vila do Conde, 12 a 15 de Maio
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 diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Ano Internacional da
Química (ex.: Revelação de um Azul, Tinta Monástica e Bolo na Caneca)
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 Jardim da
Alameda com atividades científico - pedagógicas destinadas à população escolar.
PALESTRA “TIME-FOR-NANO”
Câmara Municipal de Albufeira
No dia 3 de Junho no âmbito da Comemoração do Dia Mundial do Ambiente e do Ano Internacional
da Química o CCV do Algarve deslocou-se ao auditório da CMA para apresentar a palestra “Time
–for –Nano”, bem como um conjunto de atividades de aplicação experimental. Com o tema
escolhido (projeto da ANCCT-Ciência Viva) procurou-se promover a divulgação da temática das
nanotecnologias e dos nanomateriais, junto dos mais novos e do público em geral.
FARO MOSTRA – Feira de Associações Culturais e de Solidariedade do Concelho de Faro
7 a 10 de Setembro, Jardim Manuel Bívar
Entre os dias 7 e 10 de Setembro o Centro participou na Feira – Faro Mostra com um stand onde
disponibilizou aos visitantes a exposição itinerante – “Missão defender os Oceanos” com o
Apalpário móvel (aquário interactivo) promovendo o conhecimento da fauna e flora marinha da Ria
Formosa.
PROJETO “DA RIA À 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. No âmbito deste acordo
de colaboração o Centro apoiou o pessoal docente das Escolas EB1 de Mar e Guerra e EB1 nº 5 na
dinamização do projeto “Da Ria à Escola” com a cedência de materiais para a dinamização do
mesmo.
Em 2011 o projeto consistiu na montagem de um aquário de poça de maré nas duas escolas
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envolvidas, dinamização de atividades na sala de aula com todas as turmas, uma saída de campo à
Ria Formosa na zona da Praia de Faro e duas visitas ao Centro de duas turmas do 4º ano.
Estiveram envolvidos cerca de 235 alunos.

Noite Europeia dos morcegos
No dia 25 de Julho o CCV Algarve acolheu a iniciativa da Associação ALMARGEM, no âmbito da
celebração da “Noite Europeia dos Morcegos” disponibilizando o espaço do CCV Algarve para a
realização de uma palestra alusiva à biologia do desenvolvimento deste mamífero, proferida pelo
especialista Tiago Marques.

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
ESCOLA SECUNDÁRIA TOMÁS CABREIRA, FARO
Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho estabelecido entre o CCV Algarve e a Escola
Secundária Tomás Cabreira. Neste âmbito, o centro acolheu novamente, 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.
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Estatísticas 2011
TOTAL VISITANTES ANO

TOTAL VISITANTES ESCOLAS POR CICLO DE ENSINO/ANO

Total visitantes escolas 4455
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Estatísticas 2011

VALORES COMPARATIVOS POR CICLO DE ENSINO

VALORES COMPARATIVOS DE ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS

Total de participantes envolvidos - 21221
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Apoios Institucionais e Parcerias
Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica
Câmara Municipal de Faro
Universidade do Algarve
Câmara Municipal de Albufeira
Direcção Regional de Educação do Algarve
Rolear
Centro de Ciências do Mar
Centro de Investigação Marinha e Ambiental (Universidade do Algarve)
Biblioteca Municipal de Faro

Agrupamento de Escolas Dr. Neves Júnior
ASMAL
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 Formação da Associação de Escolas de Loulé e São Brás de Alportel
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