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Alcanena: Centro Ciência Viva com exposições renovadas e novos
conteúdos

13 de Dezembro de 2013 0 Comments

O Centro de Ciência Viva do Alviela celebra, no próximo domingo, seis anos de existência apresentando exposições renovadas e novos conteúdos em torno da
temática da água, mas também da biologia, da geologia, da hidrogeologia e da paleontologia.
O Centro de Ciência Viva do Alviela dispõe do Geódromo, do Carso e do Quiroptário, que contam a história do Maciço Calcário Estremenho num simulador de

realidade virtual, revelam o percurso subterrâneo da água a três dimensões e dão a possibilidade de os visitantes se colocarem “na pele” de um morcego, em diversos
módulos interativos.
Quase a atingir os 80.000 visitantes, o centro oferece as entradas no domingo para uma festa que inclui uma peça de teatro infantil, “Uma vida de morcego”, um

percurso pedestre interpretativo e um peddy-paper “À volta do Carsoscópio”.
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