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Sociedade, Caldas da Rainha, Óbidos               

Nostrum – Ações Ciência Viva no verão

Mais uma vez a Associação Nostrum – Associação de Defesa do Património Ambiental - vem

propor passeios gratuitos e guiados, no âmbito da Ciência Viva no verão. Desta vez com um

novo formato.

14-07-2015 |

As  características  destes  percursos
permitem  a  definição  de  diversos
objetivos, como: Relacionar a ciência com
a  vida  diária,  favorecendo  os  aspetos
interdisciplinares;  Valorizar  o  património
histórico e ambiental em especial de locais
na  região  Oeste;  Sensibilizar  para  a
conservação do meio ambiente; Viver uma
experiência  de  grupo  em  condições
diferentes a que não faltam os imprevistos
da vida coletiva; Conhecer alguns aspetos
do  modo  de  vida  tradicional  das
populações  locais;  Compreender  as
relações  entre  as  populações  e  o  meio
físico;  Conhecer  a  importância  dos
recursos naturais no desenvolvimento das
populações.
Foi durante um percurso na mata Rainha Dª Leonor, nas Caldas da Rainha, que surgiu a ideia ao atual
presidente,  João  Batista,  de  fundar  a  Associação  Nostrum,  tendo  a  sua  apresentação  pública  sido
realizada a 5 de junho de 2003. Os seus sócios têm vindo dos mais diversos setores, tanto intelectuais,
como científicos, empresariais e estudantes, amadores e amantes da defesa do ambiente.
Para  promover  esta  defesa,  têm-se  realizado  intervenções  a  nível  do  ensino,  da  sociedade  e  seu
desenvolvimento sustentável, das atividades empresariais, e ainda, na divulgação e implementação das
boas práticas agrícolas e florestais de modo a defender o solo, as águas doce e salgada, a orla costeira, o
ar e os espaços verdes, na vertente da sua fruição num contexto de progresso sustentável. A preocupação
é o ambiente e o património, e por isso, tem sido encarado sob diversos pontos de vista: científico,
formativo, educacional, político, lúdico, turístico e principalmente numa ótica de gestão sustentável.
Desde logo se aderiu às ações promovidas pela Agência Ciência Viva e muitas se têm realizado desde
2003 até à data, totalmente gratuitas, entre 15 de julho e 15 de setembro de cada ano, no âmbito da
Biologia e da Geologia no verão, contemplando desde o centro histórico caldense – Termalismo, Parque D.
Carlos I e Mata Rainha Dª Leonor – à Lagoa de Óbidos, à agricultura biológica, à cerâmica naturalista
caldense e a toda a orla costeira de Alfeizerão a Peniche, cruzando a ciência – Biologia e Geologia e
História – com aspetos sociais, humanos, lendas, tradições e curiosidades diversas sobre a nossa região
oeste e a nossa vida diária.
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Meteorologia Caldas da Rainha Óbidos

No distrito o Centro Ciência Viva associado este ano é o Carsoscópio – em Alviela.
Foram propostas e aprovadas quatro ações e dez sessões em datas diversas, maioritariamente realizadas
ao sábado, entre 15 de julho e 15 de setembro.
“As  abordagens  das  ações  são  pluridisciplinares  e  muito  acessíveis,  pretendendo-se  que  todos  os
participantes  passem uns  dias  agradáveis  com a  ciência  e  a  cultura  de  mãos  dadas,  e  saiam mais
conhecedores das imensas realidades da região”, refere a coordenadora das ações da Nostrum, Mercês
Silva e Sousa.

Ações:
1. No Parque D. Carlos I
Responsável da ação: Mercês Silva e Sousa
Duração máxima: 8 h
Idade Mínima: 5
Descrição da ação: Passeio no Parque D. Carlos I – com relevância para a saúde, o termalismo, a história,
a  biodiversidade primitiva,  a  reflorestação,  o  turismo,  e  a  arte  num exomuseu existente  no Parque.
Análise de exemplares de seres exóticos e, ao longo do percurso, revelação de “histórias/segredos” que
as plantas nos escondem e o parque nos conta.
Nº máximo participantes: 30
Nº de sessões: 2
Datas: 18 de julho, às 10h; 12 de setembro, às 10h

2. Agricultura Biológica e Marinhas de Sal
Equipa: João Batista e Mercês Silva e Sousa
Localidade: Óbidos
Duração: 8h
Descrição da ação: Visita ao mercado biológico de Óbidos e a duas explorações de agricultura biológica,
que  privilegiam a  biodiversidade e  o  solo  como elemento fundamental,  como as  consociações  e  as
rotações culturais contornando a utilização dos pesticidas e adubos de síntese e agrotóxicos. Visita à
exploração de sal-gema de Rio Maior para conhecer a sua origem geológica,  história e curiosidades
biológicas e ecológicas.
Itinerário da atividade: Óbidos - Marinhas de Sal em Rio Maior – Fráguas -Óbidos
Transporte: Incluído
Ponto de encontro: Parque de estacionamento do Posto de Turismo de Óbidos, às 10h.Em Caldas da
Rainha, atrás do Tribunal, às 9h30
Nº máximo participantes: 48
Nº de sessões: 2
Datas: 12 de agosto, às 10h; 29 de agosto, às 10h

3- O Hospital Termal mais antigo do mundo…
Localidade: Caldas da Rainha
Duração: 8h
Descrição da ação: Visita ao Hospital Termal, Igreja de Nª Sr.ª do Pópulo, Palácio Real, Museu do Hospital
e das Caldas, Mata Rainha D. Leonor e esculturas de Ferreira da Silva sobre a Água. Origem das águas
termais, sua exploração e importância no aparecimento e crescimento da cidade, aspetos geoistóricos, a
saúde, biodiversidade, arquitetura e arte. Observação de nascentes e furos.
Com a colaboração do Museu do Hospital e das Caldas.
Itinerário da atividade: Caldas da Rainha – Hospital Termal - Igreja Nª Sr.ª do Pópulo – Palácio Real –
almoço (livre) - Mata Rainha Dª Leonor.
Ponto de encontro: Junto à Câmara Municipal de Caldas da Rainha, às 10h
Nº máximo participantes: 40
Nº de sessões: 4
Datas: 25 de julho, às 10h; 8 de agosto, às 10h; 22 de agosto, às 10h; 5 de setembro, às 10h

4- Lagoa De Óbidos: Conhecer para valorizar
Localidade: Caldas da Rainha
Duração: 8h
Descrição da ação: Percurso contornando toda a Lagoa de Óbidos: origem e provável evolução, Penedo
Furado,  biodiversidade  de  tempos  remotos  (dinossauros),  dinâmica  de  correntes,  impacto  humano,
poluição,  pesca  artesanal,  cais  primitivos,  ocupação  antrópica  das  margens,  desportos  náuticos,
problemas atuais e possíveis soluções.
I i á i d i id d C ld d R i h S li d P ( d d di á i !) F A lh P d

José Cid atua no espectáculo de véspera do Dia da
Cidade

8. 

Colégio Rainha D. Leonor ajuda criança com doença
rara

9. 

Despistes na A810. 

Hoje

16° 8°

Quarta

12° 7°

Quinta

14° 8°
tempo.pt   +info

Escolhas do Editor

José Cid atua no espectáculo de véspera do
Dia da Cidade

Ministro da saúde deu posse à nova
administração do Centro Hospitalar do
Oeste

Faleceu o mestre Ferreira da Silva

Gestão do Parque e da Mata pela União de
Freguesias levanta dúvidas aos
comentadores de “Pontos de Vista”

PSD quer que Tinta Ferreira seja o
candidato à presidência da Câmara em
2017

Ciência & Tecnologia

Haja luz: diálogos à volta da luz
CIENCIA VIVA | 10-12-2015 ler mais

Combater o ressurgimento da Tuberculose
CIENCIA VIVA | 07 12 2015 ler mais

Este site utiliza cookies para lhe prestar um melhor serviço. Se continuar concorda com a sua utilização.

Jornal das Caldas - Nostrum – Ações Ciência Viva no verão http://jornaldascaldas.com/Nostrum__Acoes_Ciencia_Viva_no_verao_1

2 de 3 15-03-2016 15:38



Estatuto Editorial Quem somos Ficha técnica Publicidade Contactos RSS Sugestões

Transporte: Incluído
Ponto de encontro: Pelas 10h, junto à Câmara Municipal de Caldas da Rainha.
Nº máximo participantes: 24
Nºde sessões: 2
Datas: 1 de agosto, às 10h; 15 de agosto, às 10h

Em todas as ações:
Inscrição prévia: sim (gratuita)
Transporte, sempre que necessário: gratuito
As  inscrições  para  participação  nas  ações  podem  ser  feitas  no  site  da  Agência  Ciência  Viva  em
www.cienciaviva.pt.

Tags:

Voltar

COMENTÁRIOS  

Deverá efectuar Login ou fazer o Registo (Grátis) para poder comentar esta notícia.

pub

 

Duplo a partir de:

€ 5
Duplo a partir de:

€ 7
Duplo a partir de:

€ 8

 Datas  Hóspedes

Sistema imunitário afeta as bactérias no
intestino
CIENCIA VIVA | 04-12-2015 ler mais

O nosso mundo poderá ser melhor em 2100:
só depende de todos nós!
CIENCIA VIVA | 01-12-2015 ler mais

Português nomeado Membro Honorário do
prestigiado instituto British Antarctic Survey
CIENCIA VIVA | 01-12-2015 ler mais

mais artigos

Notícias Institucionais

Workshop “Educar para o Desenvolvimento
através do Património Local”
CM SOBRAL | 15-03-2016 ler mais

Requalificação e remodelação de
infraestruturas de água e saneamento
CM SOBRAL | 15-03-2016 ler mais

Emissão do Registo Criminal no Espaço do
Cidadão de Sapataria
CM SOBRAL | 15-03-2016 ler mais

Formação para Professores: "Educar para
Cooperar através da Escola - Educação para o
Desenvolvimento"
CM SOBRAL | 15-03-2016 ler mais

Obra do OPA 2014 inaugurada no início de
março
CM ALENQUER | 14-03-2016 ler mais

mais notícias

© 2012 - 2016 Jornal das Caldas - Todos os direitos reservados

0 0 11 

Este site utiliza cookies para lhe prestar um melhor serviço. Se continuar concorda com a sua utilização.

Jornal das Caldas - Nostrum – Ações Ciência Viva no verão http://jornaldascaldas.com/Nostrum__Acoes_Ciencia_Viva_no_verao_1

3 de 3 15-03-2016 15:38


