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CIÊNCIA
Editorial
Com a entrada em funcionamento do novo site Internet da Câmara Municipal do Funchal, em
outubro de 2010, iniciámos uma nova era, com um novo formato da nossa Newsletter. Nessa
altura todos os 41 números anteriores a essa data, ficaram indisponíveis, o que se traduziu
numa perda de informação histórica relevante.
É pois com grande satisfação que anunciamos que, graças aos esforços conjuntos da equipa
do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação da CMF e da nossa equipa
técnico-editorial, a partir deste momento passam a estar disponíveis para consulta no nosso
site, todas as edições da Newsletter (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_acymailing&view=archive&Itemid=332&limit
start=40 ) do Departamento de Ciência.
Ler mais ... (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=420:editorial&catid
=175=&Itemid=332 )
Ilustração Científica no Boletim Informativo da DSIP
O Museu de História Natural do Funchal participou no último número do Boletim Informativo da
Direção de Serviços de Investigação das Pescas com o artigo intitulado “A Ilustração Científica,
Ferramenta Visual na Ciência” a convite da sua editora Dra. Adriana Alves. Neste artigo
aborda-se a definição da Ilustração Científica, o seu contributo para a transmissão do
conhecimento e apresentam-se vários exemplos da utilidade desta vertente da ciência.
Ler mais ... (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=416:ilustracao-cien
tifica-no-boletim-informativo-da-dsip&catid=175=&Itemid=332 )
Visita de estudo ao Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais
Os alunos do Curso sobre Plantas Aromáticas e Medicinais realizaram em abril uma visita de
estudo ao Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais.
Ler mais ... (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=415:visita-de-estu
do-ao-jardim-de-plantas-aromaticas-e-medicinais&catid=175=&Itemid=332 )
* Nova demonstração do WIPODE no Museu (
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http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=419:nova-demonst
racao-do-wipode-no-museu&catid=175=&Itemid=332 )
(
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=396:estacao-de-bi
ologia-marinha-em-visita-guiada-&catid=172=&Itemid=332 )
* Alunos do secundário revelam interesse pela biologia marinha (
http://ciencia.cm-funchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=421:alunos-do-sec
undario-revelam-interesse-pela-biologia-marinha&catid=175=&Itemid=332 )
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