Centro de Ciência Viva do Algarve
SOBRE

Com a Ria Formosa e o Oceano Atlântico aqui tão perto, o Centro Ciência Viva do Algarve dispõe de uma exposição
dedicada ao “MAR". Qual a idade do fundo dos oceanos actuais? Porque treme a Terra? Qual a cor do mar e porque é
salgado? Como se formam as ondas? O coral é um animal, um vegetal ou um mineral? Algumas das muitas questões
cuja resposta poderá desvendar, numa aventura ao conhecimento da natureza e da biodiversidade do mar, na
companhia de “Sal e seus amigos”.Em pleno espaço expositivo, o visitante poderá ainda desfrutar de um espaço de
CiberCafé e navegar pelas auto-estradas da informação, enquanto espia os habitantes do vizinho aquário de corais.
O visitante poderá também usufruir de um espaço polivalente animado com muita ciência que funciona como atelier,
laboratório ou sala de aniversários. Aqui é possível experimentar a magia da electricidade, “desenrolar” o ADN,
cozinhar com a energia do Sol, seguir os caminhos da luz, investigar o mundo à lupa ou ainda viver a aventura dos
sentidos, entre muitas outras actividades.O Centro dispõe ainda de uma estufa laboratório, de uma açoteia onde são
realizadas regularmente actividades de Astronomia e de um espaço para a realização de palestras ou de pequenas
exposições.
Contactos
Rua Comandante Francisco Manuel 8000-250 Faro
+351 289 890 920
Telefone:
+351 289 890 929
Fax:
E-mail:

info@ccvalg.pt

Website:

http://www.ccvalg.pt

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/ccvalgarve?fref=ts

Caraterísticas e Serviços
Lojas

Horários
1 de Julho / 15 de Setembro: 14h00 - 22h00 (de 3ª feira a Domingo e Feriados); 16 de Setembro / 30 de Junho: 10h00
- 17h00 (de 3ª a 6ª Feira); 11h00 - 18h00 (Sábado, Domingo e Feriados);Encerra: 2ª Feira, 1 de Janeiro, 1 de Maio e
24, 25 e 31 de Dezembro
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