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Centro Ciência Viva Alviela, 27 setembro
Decorrerá no próximo dia 27, no Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, mais
uma Noite Europeia dos Investigadores (NEI), este ano subordinada ao tema “O Futuro
em 2020”. O evento possibilitará que público geral e cientistas discutam temas
relacionados com o futuro da água através de atividades e tertúlias, num ambiente
descontraído.
Um dia animado com diversas atividades e discussões é o que promete oferecer o Centro Ciência
Viva do Alviela – Carsoscópio no seu evento Alviela @t Night, enquadrado na NEI 2013, este ano a
27 de Setembro. Perspetivar cenários possíveis para a água em 2020 é o desafio deste dia, onde
investigadores e participantes terão a palavra, num ambiente informal e de convívio.
Durante a manhã será analisada a qualidades da água da Ribeira dos Amiais e do Rio Alviela
através na ação “Tudo numa gota de água”. Destinada ao público escolar, esta iniciativa
encontra-se igualmente aberta a todos os que queiram participar.
Terá início às 19h30 mais uma atividade que levará os participantes a descobrir ou redescobrir o
Rio Alviela através de uma caminhada ao longo deste até à Ponte da Pedra, com a companhia de
diversos investigadores.
Após o percurso, pelas 21h30, o evento irá promover um café de ciência ao ar livre, onde todos
terão a oportunidade de debater o futuro da água e que contará com a presença de diversos
investigadores entre os quais José António Crispim e uma equipa de espeleomergulhadores, da
Sociedade Portuguesa de Espeleologia, Maria João Correia, da Associação Portuguesa de
Educação Ambiental, e Patrícia Silva, do Clube Bio-Ecológico Amigos da Vida Selvagem.
Os participantes terão ainda a possibilidade de degustar alguns produtos da região enquanto
convivem com os investigadores.
A decorrer em 28 localidades em todo o pais, a NEI é uma iniciativa promovida pela Comissão
Europeia que pretende proporcionar um ambiente de interação entre a comunidade científica e o
público.
Pode saber mais e acompanhar as novidades sobre o evento em nei2013.eu/alviela e inscreverse gratuitamente através do número 249 881 805 ou do e-mail info@alviela.cienciaviva.pt.
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