VISITAS À EXPOSIÇÃO
Horário
10h-12h30 | 14h-18h
(dias úteis)
Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental de Vila do Conde
Av. Marquês Sá da Bandeira nº 320
4480-916 Vila do Conde

Tel. 252 637 002
E-mail: cmia@cm-viladoconde.pt
http://cmia-viladconde.blogspot.com/
http://www.cmia-viladoconde.net/
http://www.facebook.com/
cmia.viladoconde

27 JAN A 17 MAI

“Geração MP3 - a cultura do
ruído”
Palestra com a Prof.ª Dr.ª Margarida
Serrano
28 de Abril 2011, 21h

Breve Nota Biográfica

“Geração MP3 - a cultura do
ruído”

Margarida Maria Fernandes Serrano é Mes-

A presente palestra ocorre no âmbito da

6 de Maio (19h-20h parte teórica/ 20h-

tre em Audiologia e Professora Coordenado-

exposição “Silêncio! Vamos falar de ruído”,

20h30 parte prática) - Workshop “A rea-

ra da Escola Superior de Tecnologia da Saúde

patente no CMIA de Vila do Conde até dia

lidade oculta dos morcegos” – Dr.ª Luzia

do Instituto Politécnico de Coimbra, coorde-

17 de Maio 2011, onde serão abordados os

Sousa (FCUP). Inscrição gratuita e obri-

nadora do Mestrado em Audiologia e Presi-

seguintes temas:

gatória;

dente da Comissão Cientifica do Curso de
Audiologia;

Pequena história sobre o ruído social;
Fontes de ruído;

Desenvolveu diversos rastreios audiológicos
e acções de sensibilização em escolas sobre
o ruído e seus efeitos na audição;

perda temporária e permanente de audição
tanto nos jovens como nos músicos e nos
trabalhadores expostos ao ruído.

18 e 19 de Maio - Oficina “À descoberta
do Litoral de Vila do Conde”. Inscrição
gratuita e obrigatória;

O que é o ruído e suas fontes;
Audição e sua fisiologia;
Capacidades auditivas do Ser Humano;

Na investigação orientou trabalhos sobre

Próximos eventos

19 de Maio, 21h – Palestra de inauguração da exposição “Erosão Costeira - A
conquista do mar sobre a Terra?” -

Efeitos do Ruído na Audição;

“Erosão Costeira no Norte de Portugal e

Prevenção da Perda Auditiva pelo Ruído
(Público em Geral, Jovens e Crianças).

Litoral de Vila do Conde: causas, consequências

e

medidas

de

mitiga-

ção” (Professor Veloso Gomes, FEUP).

