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Na passada sexta-feira, dia 30, realizou-se a última Noite dos
Morcegos. Esta ação, muito participada, foi realizada pelo
Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio e insere-se no
âmbito do Ciência Viva no Verão promovido pelo Ciência Viva –
Agência Nacional para Cultura Científica e Tecnológica. Com
esta ação os participantes ficaram a saber mais sobre estes
mamíferos numa visita que se iniciou no Quiroptário, a sala do
centro dedicada aos morcegos, e acabou num anfiteatro ao
ar-livre existente à entrada da gruta Lapa da Canada.
 
A última ação da Noite dos Morcegos, que teve início pelas
19h30 e que durou cerca de 2h30, contou, uma vez mais, com
casa cheia. Os participantes, após uma breve introdução no
auditório do centro seguiram para o Quiroptário onde obtiveram
uma série de informações e curiosidades sobre estes
mamíferos, incluindo informação sobre as 12 espécies
diferentes que habitam na gruta Lapa da Canada. De seguida
seguiram um percurso nas imediações do centro, que os levou
à entrada da gruta onde aí conseguiram distinguir as diferentes
espécies de morcegos através de detetores de ultrassons que
captavam os sons emitidos nas diversas frequências quando
estes saíam da gruta para caçar.
 
Esta ação noturna é sazonal, realizando-se de Abril a
Setembro, e embora esta tenha sido a sétima e última
sexta-feira com a Noite dos Morcegos, no âmbito do Ciência
Viva no Verão, esta ação pode ser realizada pelas escolas,
mediante marcação prévia nos meses de primavera e verão.
Para mais informação http://www.alviela.cienciaviva.pt/ ou 249
881 805.
 
Débora Belarmino – Mestrado de Comunicação de Ciência –
FCSH – UNL
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