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"Não vou dizer mais nada sobre os morcegos", jura a monitora que acompanha o grupo de jovens de Viseu em visita ao Carsoscópio, o Centro de Ciência Viva do Alviela. Junto da
"janela cársica", onde se encontram as galerias que acolhem uma das maiores colónias de morcegos cavernícolas do país, Sílvia não quer esgotar o manancial de informação
oferecido pelo Quiroptário, uma das três salas de exposição interactiva do Carsoscópio, onde os visitantes podem experimentar a sensação de ser morcego.
O percurso pedestre, com duração de cerca de uma hora, permite observar in loco o que os jovens irão ver depois recriado no Geódromo, outra sala do Carsoscópio, a mais popular,
que proporciona uma emocionante viagem - alguns têm a sensação de voar - de 175 milhões de anos.
Aí está retratada a evolução geológica da região, situada no Maciço Calcário Estremenho, onde a permeabilidade da rocha calcária é responsável por fenómenos como o súbito
desaparecimento da Ribeira dos Amiais e pelas galerias, habitadas, de Abril a Setembro, por pequenos seres de grandes asas que aqui têm as suas crias.
Há ainda o Climatógrafo, um filme a três dimensões que descreve o clima na região e protótipos de uma estação udométrica (para medir a precipitação) e outro de uma estação
limnigráfica (para medir o caudal do rio).
Amélia Dias, a professora de Ciências que acompanha os alunos do 8º ano da Escola Grão Vasco, de Viseu, sublinha como esta actividade é "aliciante e motivadora" na
aprendizagem das matérias curriculares dos alunos.
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1 - Sporting (26)
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11 - Marítimo (13)
12 - V. Setúbal (13)
13 - Belenenses (10)
14 - Olhanense (9)
15 - Arouca (8)
16 - P. Ferreira (8)

3 - FC Porto (24)
4 - Gil Vicente (18)
5 - Estoril (17)
6 - Nacional (16)
7 - V. Guimarães (16)
8 - Sp. Braga (15)
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