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Centro	Ciência	Viva	do	Alviela/Carsoscópio	é	inaugurado
hoje
2007-12-15

O Presidente da República inaugura hoje o
Centro Ciência Viva do Alviela/Carsoscópio, em
Alcanena, considerado já um projecto "ímpar e
excepcional". A nova estrutura, que
representou um investimento de 2,8 milhões
de euros, visa a divulgação da nascente do rio
Alviela e do património que lhe está associado.

A designação Carsoscópio provém do facto de
o Centro de Ciência Viva do Alviela se situar na
mais importante região cársica do país, o
Maciço Calcário Estremenho, onde a
permeabilidade da rocha calcária é
responsável por fenómenos geomorfológicos

como elevações, fendas e cavidades. 

A estrutura inclui um centro de documentação e espaço de acesso gratuito à Internet, sala de
formação, auditório, centro de alojamento, bar/refeitório e recepção e loja. 

O Centro permitirá abordar temáticas das áreas da Biologia, Geomorfologia, Hidrogeologia e Clima,
estando dotado de um Geódromo, estrutura interpretativa artificial que descreve a evolução
geológica da região e o funcionamento hídrico subterrâneo da nascente. 

"A acção decorre numa plataforma/simulador que viaja virtualmente pelo Maciço Calcário
Estremenho ao longo de 175 milhões de anos, percorrendo algumas das estruturas subterrâneas
actualmente conhecidas, responsáveis pelo transporte e condução de água à Nascente dos Olhos
de Água do Alviela", segundo os documentos sobre o projecto. 

Possui ainda um Climatógrafo, para descrição do clima da região, recorrendo às tecnologias de
imagem de três dimensões e ao uso de protótipos interactivos semelhantes ao equipamento
habitual de medição dos parâmetros físicos do clima e da hidrografia da região. 

O Centro de Ciência Viva do Alviela inclui ainda o Quiroptário, que permite ao visitante experimentar

as vivências dos morcegos quando estão no interior de uma gruta. 
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