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Investimento na requalificação ascendeu a 440
mil euros

Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio
reabre no dia 4 de abril

       O Centro
Ciência  Viva
do  Alviela  –
Carsoscópio
reabre no dia
4 de abril,  às
11 horas, com
exposições
renovadas,
em  parceria
com  a
Ciência Viva -
Agência
Nacional para
a  Cultura
Científica  e
Tecnológica,
o  Instituto
Politécnico de
Leiria e com o
Instituto  de

Conservação da Natureza e das Florestas.

   O  Centro  Ciência  Viva  do  Alviela  –  Carsoscópio  esteve
encerrado ao público desde o dia 1 de outubro de 2011, tendo
como  objetivo  a  requalificação  do  edifício  e  remodelação  dos
seus  conteúdos  expositivos,  de  forma  a  melhor  servir  os
propósitos de divulgação científica e tecnológica.

   O  edifício  sofreu  diversas  intervenções,  de  destacar  a
substituição total da sua fachada, com construção de uma nova
entrada.  No  interior  do  edifício  foi  criado  um novo  espaço  de
recepção/loja  no  piso  inferior  e  um  terraço  no  piso  superior.
Também as salas de exposição sofreram adaptações em termos
cenográficos,  de  iluminação  e  de  acessibilidades,  estando
preparadas para receber utentes em cadeiras de rodas.

   No que diz respeito aos conteúdos expositivos, o Climatógrafo
terá  uma  nova  designação  e  todo  o  módulo  da  água  foi
reformulado,  tendo  agora  novas  valências  (carso,  água  e
poluição).

   No Quiroptário foram criados novos módulos, nomeadamente:
-  observatório  de  morcegos  cavernícolas  (com  consola  para
movimentar as câmaras);
- habitantes da escuridão (com informação sobre os troglóbios);
- voar com as mãos (onde é comparada a estrutura da mão do
Homem e do morcego);
- caçadores da noite (onde são reveladas estratégias de caça dos
morcegos);
-  morcegos do Alviela (com informações sobre as espécies de
morcegos aqui existentes).

   Na requalificação do edifício foi feito um investimento no valor
de 158.914,56€, a cargo da Câmara Municipal de Alcanena. No
que  diz  respeito  à  remodelação  dos  conteúdos  expositivos,  a
mesma teve um custo de 281.407,20€, suportado pela Ciência
Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

   Fonte:  Serviço  de  Comunicação,  Protocolo  e  Relações
Externas do Município de Alcanena
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