CENTRO CIÊNCIA VIVA DE LAGOS
29 SETEMBRO 20H00 > 00H00
ENTRADA LIVRE

TURISMO
SUSTENTÁVEL

MENU DE MUDANÇAS
20H00

perguntas simples sobre estes
animais.
Durante a palestra, será feita
uma pequena demonstração
do que fazer se encontrar um
cetáceo arrojado no
areal. Conta com a
participação de Sara
Magalhães (Mar Ilimitado).

CENTRO CIÊNCIA VIVA
DE LAGOS
O grande tema a abordar será
a relação entre a produçãoconsumo alimentares e
mudanças climáticas e como
as enfrentar começando pelas
nossas cozinhas.
Mudar a maneira com a qual
escolhemos nossos alimentos
é parte essencial de qualquer
solução para este problema e
ao promover um menu que
seja sustentável e variado
estamos a cozinhar um futuro
melhor.
Serão abordadas como
soluções a escolha dos
alimentos locais e sazonais,
cultivados de forma
sustentável, evitando
desperdícios, preferindo
alimentos que representem um
legado da biodiversidade
agrícola preservado por
agricultores familiares. Conta
com a participação de Otília
Eusébio (Slow Food Algarve e
Associação das Terras e das
Gentes da Dieta Mediterrânica)

CIÊNCIA A BORDO
20H00

CENTRO CIÊNCIA VIVA
DE LAGOS
Como é que os golfinhos usam
este habitat costeiro, onde a
maioria dos turistas só
procuram sol e praia?
Durante a maioria do seu
tempo de vida, os cetáceos
estão inacessíveis aos nossos
olhos, e sabemos ainda muito
pouco sobre este grupo de
mamíferos marinhos. Juntámos
a ciência ao turismo para
responder a algumas

GASTRONOMIA

DEBATE,
SHOW COOKING E
DEGUSTAÇAO
21H00

GEOTURISMO NO
ALGARVE
20H00

CENTRO CIÊNCIA VIVA
DE LAGOS
O Algarve encerra um
património natural e cultural
que não pode continuar a ser
negligenciado e deve ser
promovido numa perspetiva
turística sustentável.
O Geoturismo - uma das várias
vertentes do turismo de
natureza - é o caminho que
defendemos pois trata-se de
um turismo que se sustenta e
reforça as características
geográficas típicas de um
determinado local — a sua
paisagem, ambiente,
património, cultura, estética e o
bem-estar das populações
residentes. As atividades da
GeoWalks & Talks são muitos
mais do que simples
caminhadas, pois
emprestamos os nossos olhos
a quem nos acompanha,
ajudando a descobrir os
segredos e as histórias
guardadas nos locais que
visitamos. Conta com a
participação de Francisco
Lopes e Hélder Ferreira
(GeoWalks & Talks).

CENTRO CIÊNCIA VIVA
DE LAGOS
Decorrerá um debate com os
três intervenientes convidados
e o público, seguido de uma
preparação (Show Cooking) e
degustação de uma açorda
pondo em prática o abordado
no ponto anterior.

ROBÓTICA E
PROGRAMAÇÃO

OFERTA EDUCATIVA
21H00

CENTRO CIÊNCIA VIVA
DE LAGOS
O Centro apresentará
igualmente a sua nova Oferta
Educativa 2017/2018,
contando com várias
demonstrações das suas
Oficinas entre as quais se
destaca as de Robótica e
Programação para além do
seu novo espaço tecnológico –
Espaço Dòing, em momentos
dedicados aos mais novos.

