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Noticias

Noticias em Fotos

Noticias em VideoNo dia 15 de Dezembro de 2009,

assinala-se o 2º aniversário do

Centro Ciência Viva do Alviela -

CARSOSCÓPIO. Desde a sua

abertura em 2007, o Centro

recebeu já mais de 34.800

visitantes de todas as idades,

oriundos de várias zonas do país

e do estrangeiro.

PROGRAMA

 10 - 18 horas   | Visitas ao Centro Ciência Viva do Alviela - CARSOSCÓPIO (gratuito

para munícipes)

 | Banca de ciência

Tudo numa gota de água (análises à qualidade da água do rio Alviela e da

Ribeira dos Amiais)

| Jogos Lúdico-Pedagógicos

Na Rota dos Moinhos (caminhada circular com cerca de 3,5km, orientada

por um road book, na zona que envolve a nascente do rio Alviela)

Em Busca da Gotinha Perdida (peddy-paper relacionado com as

temáticas do CARSOSCÓPIO).

 | Ateliê de pinturas faciais

(actividades gratuitas para todos os visitantes)

 17 - 18 horas   | Parabéns científicos

Dois anos de actividade com mais de 34.800 visitantes

Ao longo de dois anos de existência, o Centro Ciência Viva do Alviela -

CARSOSCÓPIO recebeu mais de 34.800 visitantes, que viajaram ao longo de 175

milhões de anos no simulador do Geódromo, observaram a 3 dimensões a influência

do clima no caudal do rio Alviela (Climatógrafo) e experimentaram ser morcegos nos

vários módulos interactivos do Quiroptário. Além disso, puderam também participar

em passeios pedestres, saídas de campo, jogos lúdico-pedagógicos, ateliês de

expressão plástica, actividades experimentais, entre muitas outras iniciativas

propostas pelo Centro Ciência Viva do Alviela - CARSOSCÓPIO. Este espaço de

divulgação da ciência e tecnologia é o 17º da Rede de Centros da Ciência Viva -

Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e foi inaugurado a 15 de

Dezembro de 2007 pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e pelo

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano Gago. O projecto

ALCANENA - Centro Ciência Viva do Alviela comemora 2º

aniversário
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26 Radio Hertz Tomar - Director: João Fernando Franco de Jesus ( joaofranco@radiohertz.pt )

promovido pelo Município de Alcanena resulta de uma parceria com o Parque

Natural das Serras de Aire e Candeeiros e com a Escola Superior de Tecnologia e

Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.
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