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Outras Notícias

· Entrevista do director das bibliotecas de Vila Franca
que proibiu “As 50 Sombras de Grey” ainda dá que
falar
· António Pedro Pita é o novo director do Museu do
Neo-Realismo de Vila Franca
· Quarentões organizam actividades para angariar
receitas para festa de Pontével
· Sábado há fados na Casa do Campino
· Exposição de fotografia na Chamusca
· Exposição de répteis no Centro Ciência Viva
· Ballet Contemporâneo do Norte em Abrantes
· André Carvalho Quinteto em Alcanena
· Filme rodado em Santarém estreia nos cinemas a
20 de Fevereiro
· Exposição de fotografia em Almeirim
· Casting procura talentos para iniciativa “As Cortes
em Santarém”
· Curso de fotografia em Mação

Cultura e Lazer

Carnaval no Centro de Ciência Viva do
Alviela entre 3 e 5 de Março 

Edição de 2014-02-13

Apanhar insectos com armadilhas para observá-los à lupa, preparar um lanche de chocolate,

construir máscaras de animais ou realizar experiências científicas atravessando areias movediças

são apenas algumas das actividades que as crianças dos seis aos 12 anos podem usufruir nas

Carsoférias de Carnaval. O objectivo é estimular o gosto pela ciência através da realização de

actividades científicas e lúdicas no Centro de Ciência Viva do Alviela, junto aos Olhos d’Água,

em Alcanena.

Um dia nas Carsoférias custa dez euros e os três dias custam 25 euros, havendo um número

máximo de 20 participantes e mínimo de seis. A inscrição é obrigatória. Mais informações no

site da internet www.alviela.cienciaviva.pt.

O Centro de Ciência Viva do Alviela, onde vai funcionar as Carsoférias, foi reformulado

dispondo agora de uma nova fachada, um terraço e um espaço de recepção. As exposições

interactivas também foram alvo de requalificação, destacando-se a criação de uma sala

dedicada à formação do carso e à acção da água sobre a rocha. Novos módulos no Quiroptário

e a experiência de viajar no simulador de realidade virtual do Geódromo completam a oferta

aos visitantes.

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

redacção de O MIRANTE.

Gostei Concordo
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