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Carsoférias de Verão no Centro Ciência Viva do
Alviela

Viajar ao tempo dos dinossauros ou entrar “na pele” de um
morcego

Tu, Sofia Santos e 50.334 outras pessoas gostam disto.

Com cerca de 90 mil visitantes desde a sua inauguração oficial a 15 de Dezembro de 2007, o Centro Ciência Viva do Alviela
conta com três salas de exposição interactivas que fazem as delícias dos visitantes. Este Centro, membro da Rede Nacional
de Centros Ciência Viva, foi recentemente reformulado, quer em termos de edifício, mas também em termos de espaço
expositivo. Conta com um observatório de Morcegos Cavernícolas, que permite visualizar em directo os morcegos que se
abrigam nas cavidades do Alviela.

Entre as várias actividades dinamizadas pelo CCVAlviela, contam-se actividades experimentais, cafés de ciência, saídas de
campo, festas de aniversário, Ciência Viva no verão e também ciência para os mais novos, com as Carsoférias. Estão neste
momento a decorrer as inscrições para as Carsoférias de verão, um programa dirigido a jovens dos 6 aos 12 anos de idade
que pretende estimular o gosto pela ciência junto dos mais novos através da realização de actividades científicas, lúdicas e
desportivas. As Carsoférias realizam-se de 23 de Junho a 29 de Agosto, de segunda a sexta, entre as 10h00 e as 18h00.

Explorar os parâmetros de qualidade da água do rio Alviela e da Ribeira dos Amiais, conhecer a flora da região, construir
caixas-abrigo para morcegos ou comedouras para aves são algumas das actividades que prometem animar o verão dos
mais novos, que poderão aproveitar o final do dia para refrescarem as ideias na Praia Fluvial, num autêntico mergulho na
ciência. O preço das Carsoférias é de 10,00€ por dia ou 40,00€ por semana (desconto de 10% para irmãos), tendo um
número máximo de 20 participantes e mínimo de 10 (inscrição obrigatória). Para mais informações sobre as Carsoférias,
consultar 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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