Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO | 17 de Março de 2009
Fim-de-semana ambiental nas Nascentes do Alviela

Floresta, Água e Meteorologia em comemoração no Centro Ciência
Viva do Alviela
De 21 a 23 de Março, o Centro Ciência Viva do Alviela celebra o ambiente, assinalando o Dia Mundial da
Floresta (sábado), o Dia Mundial da Água (Domingo) e o Dia Mundial da Meteorologia (segunda-feira). Um
fim-de-semana inteiramente dedicado à temática ambiental, sob o ponto de vista da ciência e da tecnologia.
As comemorações ambientais iniciam-se no dia 21 de Março (sábado), pelas 14h00, com a “Operação
Primavera”. Os participantes vão poder descobrir a flora característica da região no workshop e percurso
pedestre “Aromas e Texturas do Mediterrâneo”, onde serão desvendadas pistas para reconhecer algumas
das plantas e árvores mais frequentes na área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Os mais
pequenos vão entrar no universo do bugalho e descobrir como esta “borbulha” se forma em algumas
espécies de árvores, através da história infantil “O Grande Carvalho”. Durante a tarde, será exibido no
CARSOSCÓPIO o documentário da BBC “Cork: Forest in a Bottle”, um trabalho magnífico que explora o
montado de sobro e cortiça português.
No dia 22 de Março (Domingo) é assinalado o Dia Mundial da Água com a “Operação H2O”. A partir das
14h00, os participantes podem analisar a água segundo parâmetros físico-químicos e microbiológicos no
“Laboratório H2O em análise”, bem como divertir-se em família com o Peddy-Paper “Em Busca da Gotinha
Perdida”. Os mais novos vão poder fazer uma viagem imaginária numa gota de água e perceber porque
também ela precisa de se lavar, na história infantil “A Gota de Água que precisava de tomar banho”.
O Dia Mundial da Meteorologia comemora-se na segunda-feira (23 de Março) com a “Operação
Relâmpago”, onde será construída uma estação meteorológica artesanal no “Laboratório do Clima”.
A participação em todas as actividades é gratuita, sendo aconselhável a inscrição prévia através do tel. 249
881 805, do fax 249 881 842 ou do e-mail info@alviela.cienciaviva.pt.
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