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Alcanena: centro de ciência viva reabriu com
novos motivos de interesse
O Centro de Ciência Viva do Alviela (Carsoscópio) reabriu na quinta-feira da
semana passada, dia 4 de Abril, depois de quase dois anos de interregno.
Neste período o edifício foi alvo de obras de conservação e a área científica
ganhou novos pontos de interesse. O Carsoscópio é um dos 20 centros da rede
ciência viva em Portugal.
1ª PÁGINA

O Centro de Ciência Viva (CCV) do Alviela,
em Alcanena, está novamente aberto ao
público, com exposições renovadas. O
investimento feito no equipamento que
mais visitantes atrai àquele concelho é,
na opinião da presidente da autarquia, um
factor que faz acrescer
”responsabilidades” à equipa que gere o
CCV Alviela e, ao mesmo tempo, deve
contribuir para aumentar o número de
visitantes naquele espaço de
conhecimento científic a média é de 15
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Fernanda Asseiceira, simultaneamente presidente da direcção da recém-criada
Associação Centro Ciência Viva do Alviela, sublinhou o ”valor acrescentado” do
equipamento com os novos espaços expositivos e agradeceu a colaboração dos parceiros
que tornaram possível a reconversão científica do Carsoscópi Instituto Politécnico de
Leiria, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e Agência Nacional para
Cultura Científica e Tecnológica.
A autarca (PS) frisou ainda a maior interactividade do Carscópio que permite aos
visitantes uma maior autonomia na exploração dos módulos.
Paula Robalo, geóloga, é a nova directora do CCV Alviela, cuja reabilitação custou mais
de 360 mil euros, verbas suportada pela autarquia e agência nacional.
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Morcegos, água e natureza
Espreitar a vida de morcegos em tempo real (na sala Quiroptário), viajar num simulador
ao longo de 175 milhões de anos (Geódromo), descer às profundezas da nascente do
Alviela e compreender, numa simulação tridimensional, como funciona um dos maiores
reservatórios de água doce do país (Carso), são algumas das propostas deste centro, que
tem ainda um programa de actividades com percursos pedestres e saídas de campo,
acompanhados por especialistas, bem como jogos lúdico-pedagógicos que proporcionam
também momentos de diversão em simultâneo com a aprendizagem. Além das áreas
expositivas, o CCV do Alviela tem agora uma loja científica, um laboroscópio
(laboratório) e um experimentoscópio (sala de experiências).
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