
LOMBOS DE SALMÃO
COM CASTANHAS E
MEL NO FORNO

 

 
Nos dias frios, voltamos às
comidas de forno. O sabor das
castanhas com o mel e a
mostarda ficam muito
agradáveis neste prato.
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ÁGUA É VIDA

Somente um por cento do total
da água do planeta é água
doce estando já grande parte
dessa reserva poluída ou
ameaçada pela poluição.
Sendo a água um poderoso
solvente, ela dissolve algumas
porções de quase tudo com o
qual entra em contacto
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O MUNDO NA PONTA DE UM DEDO

notícias

Hoje dia 4 de Janeiro de 2011, o Centro Ciência Viva do Alviela assinala
o Dia Mundial do Braille com a acção "O Mundo na ponta de um dedo".
Esta efeméride pretende sobretudo alertar para problemas que
enfrentam os cidadãos invisuais em actividades do dia-a-dia, apelando a
uma responsabilidade conjunta no sentido de ultrapassar barreiras e
promover a acessibilidade.
Indo ao encontro de uma das suas vertentes de actuação (o contributo
para o desenvolvimento da sociedade e a acessibilidade aos vários
públicos), o CCVAlviela vai lança hoje dia 4 de Janeiro as primeiras
adaptações da exposição interactiva aos cidadãos com deficiência,
recebendo invisuais da região para testar a introdução de folhetos em
Braille. Durante uma semana, os visitantes do CCVAlviela receberão
também um diploma com o seu nome escrito em Braille.
Ainda para assinalar a data, e dando início a uma programação dedicada

ao Ano do Morcego e ao Ano Internacional da Química, o Centro Ciência Viva do Alviela vai inaugurar uma exposição
temporária dedicada à temática da Ecolocação nos animais e nos seres humanos. A ecolocação, que consiste na
orientação através do som e é utilizada por animais como os golfinhos e os morcegos, tem vindo a ser aplicada em
tecnologias de uso corrente, como o sonar, o radar ou os aparelhos de ecografias. Recentemente têm também vindo a
ser desenvolvidos estudos no sentido da utilização da ecolocação por cidadãos com dificuldades de visão, sendo Ben
Underwood um dos primeiros invisuais a recorrer a esta técnica.
A visita a esta exposição temporária pode ser efectuada no horário de funcionamento do Centro (de terça a Domingo,
das 10h00 às 18h00) e é gratuita. Para mais informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt ou contactar através do
número 249 881 805.  
 

O Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO
O Centro Ciência Viva do Alviela é um espaço de divulgação científica e tecnológica localizado junto à nascente do rio
Alviela (Louriceira, Alcanena). Desde a sua inauguração a 15 de Dezembro de 2007 por Aníbal Cavaco Silva, o
CARSOSCÓPIO recebeu mais de 52.700 visitantes, que, durante cerca de 1h30, puderam assistir à evolução geológica
do Maciço Calcário Estremenho ao longo de 175 milhões de anos num simulador de realidade virtual (Geódromo), à
influência do clima no funcionamento da nascente do rio Alviela a 3 dimensões (Climatógrafo), aproveitando para saber
um pouco mais sobre os morcegos cavernícolas, através de módulos interactivos (Quiroptário).
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Nápoles Milionária

“Nápoles Milionária” estreia a
14 de novembro e estará em
cena no Centro Cultural
durante quatro dias. Elenco da
peça é constituído por cerca
de 40 pessoas do concelho do
Cartaxo e arredores
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CONHECER O OCEANO

A Ciência Viva é o
coordenador nacional do
projecto europeu Sea for
Society - Um Mar para a
Sociedade e quer saber o que
pensas sobre estes assuntos.
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