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Outras Notícias

· “Nos Bastidores dos Telejornais” - uma conversa
com Adelino Gomes
· Projecto Sorrisos da Lezíria encontra casos
dramáticos de pobreza no concelho de Benavente
· Foi necessário O MIRANTE dar notícia para
estrada ficar transitável
· Luís Piscalho quis atravessar a cheia e ficou três
horas em cima de uma árvore
· Jovens de Alverca condenados em penas
suspensas de prisão por tráfico de droga
· Venda fictícia de empresa de Santarém a
beneficiário do rendimento mínimo dá penas de
prisão
· Três anos e meio de prisão por roubar telemóvel
num comboio
· Câmara de Benavente paga aparelho a jovem que
partiu os dentes há 13 anos
· Donos de vivendas em frente a prédio em risco de
ruir nunca foram informados do perigo
· Moradores temem que muro de sustentação da
Encosta do Castelo em Alverca venha a ceder
· Jardim de infância de Tomar recebe o nome de
Raúl Lopes
· Festa Azul no Convento de S. Francisco a favor da
luta contra o cancro
· Presidente do SMAS pede compreensão às gentes
de Alhandra por causa das obras
· Ninguém quer limpar a Valinha do Meio em
Benfica do Ribatejo
· “Eclipse dum cabrão que és sempre a mesma
coisa!!!”
· Tribunal com poucas provas contra jovens
acusados de assaltarem oito carros numa noite
· Criminalidade está a aumentar nas zonas rurais
· Carro incendiado no centro histórico de Santarém
· Novo hospital de Vila Franca de Xira já está a
funcionar
· Acabou o velho hospital Reynaldo dos Santos, viva
o novo hospital de Vila Franca de Xira
· Protesto contra estacionamento pago sem adesão
· Cidadãos satisfeitos com serviços de correios
prestados por particulares
· Estação dos correios de Alcoentre ocupada após
concentração do Sindicato
· Pároco de Benavente recomenda silêncio e jejum
de televisão
· Via Sacra “Paixão de Cristo” atrai fiéis em Tomar
· Bispo de Santarém participa na procissão dos
Fogaréus na Chamusca
· Cerca de setenta figurantes na Via-Sacra em
Ourém
· Situação de cheias deve começar a estabilizar a
partir desta quinta-feira
· “O jornalismo vive uma crise de credibilidade”
· Quem faltar a consulta também paga taxa
moderadora
· Almeirim vai ter crematório animal
· Centro Escolar de Constância inaugurado em dia
de festa para o concelho
· Município de Ourém promove “Segurança na
Escola”
· Fórum da defesa da floresta contra incêndios em
Santarém
· Tolerância de ponto ainda resiste
· Espaços de reflexão sobre educação em Alverca
· Voluntária de Vila Franca sobe o Evereste para
angariar fundos para escola no Bangladesh
· Barcos não subiram o Tejo para a bênção de
Nossa Senhora da Boa Viagem
· Semana da Gestão no Politécnico de Tomar
dedicada à criatividade
· Ambulância colide com moto-quatro e despista-se
junto à Ponte do Carril em Tomar
· Alpiarça celebra Mês da Liberdade com várias
iniciativas culturais e desportivas
· Falta de transparência da Junta de Alverca afasta
população do orçamento participativo
· Deputados do PSD pelo distrito conseguem que
turismo religioso seja produto prioritário
· Augusto Figueiredo é o candidato da CDU à
Câmara de Rio Maior
· Apresentação pública de Paulo Queimado na
Chamusca
· CDU de Alpiarça apresenta candidatos autárquicos

Sociedade

O mundo fascinante dos morcegos está de volta para satisfação de cientistas e estudantes

Centro Ciência Viva do Alviela reabriu
após obras de reabilitação

No Quiroptário o visitante fica a conhecer a
morfologia e ecologia dos quirópteros, ao
mesmo tempo que se desmistificam as
superstições associadas a estes mamíferos
voadores.

Edição de 2013-04-04

Colocam-se os óculos e ficamos sem ver um palmo à frente antes de nos enfiarmos num
labirinto. Um sensor de movimento avisa-nos quando nos aproximamos da parede em esponja.
Quanto mais perto da superfície mais forte é o sinal sonoro. É assim que os morcegos vêem
(chama-se Ecolocalização) e é por isto que têm as orelhas tão grandes. Esta é uma das
experiências que os visitantes do Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio, perto da Praia
Fluvial dos Olhos de Água, Louriceira, Alcanena, podem vivenciar, a partir de agora, no novo
“Quiroptário”, uma sala dedicada ao mundo fantástico dos morcegos. Neste espaço, iluminado a
preceito, através de seis novos módulos interactivos, pudemos vestir a pele dos morcegos e
descobrir como vivem numa gruta a 500 metros do centro, experimentar ficar pendurado de
cabeça para baixo ou sentir o seu batimento cardíaco (quase inexistente) quando hibernam.

Inaugurado em 15 de Dezembro de 2007, o Centro de Ciência Viva do Alviela fechou em finais
de 2011 para obras de requalificação após ter vivido uma situação de degradação acelerada em
2010 que foi notícia em O MIRANTE. Na altura, Gonçalo Pereira, que era director da edição
portuguesa da revista National Geographic, escrevia numa carta aberta endereçada à presidente
da Câmara Municipal de Alcanena. “O dispositivo auditivo para escutar os morcegos está mudo.
O dispositivo térmico para sentir a amplitude de temperaturas vivida pelos animais está
avariado. As experiências de ecolocação para “ver” o mundo como os morcegos estão também
fora de serviço. Igualmente avariado está o aparelho para avaliar o peso do alimento diário de
um morcego, que fazia há alguns meses a alegria dos jovens visitantes, ao calcular o alimento
que um ser humano teria de comer de forma a conseguir ingerir metade do seu peso num único
dia”.

As anomalias fazem parte do passado e o equipamento, que agrega 13 funcionários, voltou a ser
inaugurado na quinta-feira, 4 de Abril e reserva novidades tais como o facto das explicações
passarem a aparecer em Português e Inglês, mantendo o simulador de realidade virtual que já
fez as delícias de muitos visitantes.

Paula Robalo, lisboeta de 40 anos, é a nova directora do Centro de Ciência Viva do Alviela. É ela
que nos conduz numa visita guiada dias antes da inauguração oficial, desfilando algumas
curiosidades tal como o facto de nas grutas desta zona existem cerca de 5000 morcegos de 12
espécies diferentes. “Requalificámos as áreas expositivas, que estavam a precisar de uma
intervenção urgente e também o edifício que necessitava de algumas alterações por questões de
segurança”, explica no hall de entrada, junto a um globo terrestre, onde também passou a
existir uma loja com merchadinsing de artigos científicos. Nas salas vão estar monitores mas as
visitas são livres, possibilitando uma maior liberdade ao visitante.

“Das 27 espécies de morcegos que existem no mundo, doze existem aqui na gruta da Lapa da
Canada”, explica Paula Robalo, geóloga de formação. No Quiroptário, acrescenta, podemos ficar
a conhecer a morfologia e ecologia dos quirópteros, ao mesmo tempo que se desmistificam as
superstições associadas a estes mamíferos voadores. Assim que entramos no “Quiroptário”
deparamo-nos com várias fotografias que fazem uma retrospectiva histórica e cultural da
imagem dos morcegos. Aqui não falta o quadro da Peste Negra, representado com uma figura
com asas de morcego porque acreditava-se que quem morresse com a peste regressaria como
vampiro para atacar as pessoas ou o Batman, personagem de banda desenhada que se inspirou
neste mamífero voador.

Não obstante o “Quiroptário” ser considerado o grande atractivo do Centro de Ciência do Alviela,
neste equipamento os visitantes podem ir em busca das origens do Alviela ao longo de uma
viagem de 175 milhões de anos, na sala expositiva Geódromo que na segunda-feira, 1 de Abril,
movimentava dezenas de pessoas, de volta dos últimos preparativos. Na área expositiva “Carso”,
por exemplo, foi colocada uma torneira a pingar sobre uma rocha de calcário, sendo possível
verificar os efeitos da erosão resultante desta experiência comprovando-se o dito popular “Água
mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. Paula Robalo lembra que é necessário sensibilizar
para a importância que a água tem, não fossem as nascentes de Alviela, o maior reservatório do
país em água doce.

Os visitantes podem ainda reservar actividades no laboroscópio (laboratório) e no
experimentoscópio (sala de experiências). Percursos pedestres e saídas de campo,
acompanhados por especialistas na área da Geologia e Biologia, bem como jogos lúdico-
pedagógicos que proporcionam momentos de diversão em simultâneo com a aprendizagem são
outras possibilidades que comprovam o novo fôlego do Centro Ciência Viva do Alviela -
Carsoscópio que pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 10h às 18h00. As visitas de
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· Preservar os lugares históricos e as memórias de
quem lá viveu
· Aveiras de Cima recebe mais uma edição da
Ávinho
· Feira de Trocas estreia-se em Abril no Mouchão
Parque em Tomar
· Festas do Santíssimo Milagre regressam a
Santarém
· Festa em Ourém de tributo ao pintor Roberto
Chichorro
· Presidente da Gualdim Pais alerta para atraso nos
salários em dia de aniversário
· Festival de teatro do Grémio Povoense
· Comunidade Intermunicipal da Lezíria prefere
estar no Turismo do Alentejo
· Complexo Desportivo de Rio Maior com apoio
comunitário para promoção internacional
· Câmara do Entroncamento é das três únicas do
país com “Direito à Alimentação”

grupo devem ser marcadas previamente através de www.alviela.cienciaviva.pt.

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