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Carsoscópio já recebeu mais de mil visitantes

Tu, Micaela Fernandes e 22.708 outras pessoas gostam disto.

Em pouco mais de um mês o Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, situado nos Olhos d’Água (Alcanena), já acolheu
mais de mil visitantes, entre visitas individuais e de grupo. O equipamento foi inaugurado a 15 de Dezembro pelo
Presidente da República e tem registado uma maior afluência aos fins-de-semana. Até dia 22 de Janeiro tinha recebido
1032 pessoas.

O geódromo é o espaço preferido de exposição. A plataforma de realidade virtual que acompanha os movimentos do filme é
o ex-líbris do equipamento. Desenvolvida pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (tal
como as restantes exposições interactivas permanentes), proporciona uma viagem virtual ao longo de 175 milhões de anos,
contando a história da formação e evolução geológica do maciço calcário estremenho.

O Centro Ciência Viva do Alviela engloba ainda o climatógrafo, um filme a três dimensões sobre a influência do clima na
nascente do Alviela, e o quiroptário, um conjunto de módulos interactivos acerca da vida dos morcegos cavernícolas.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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