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O Centro Ciência Viva do Alviela, situado nos Olhos de Água, em Alcanena, inicia esta quarta-

feira, 15 de julho, mais uma edição do programa Ciência Viva no Verão, que este ano, pela

primeira vez, é organizado em rede, com os 20 Centros Ciência Viva a coordenar as milhares

de ações gratuitas propostas em todo o país, para todas as idades.

São  48  as  atividades  propostas  pelo  Centro  Ciência  Viva  do  Alviela  e  seus  parceiros,

permitindo aos participantes saber mais sobre temas tão variados como as borboletas ou os

morcegos,  as  grutas  ou  as  pedreiras  de  calcário,  o  funcionamento  de  uma  ETAR  ou  a

produção de papel, plástico ou moldes.

Em Alcanena, as atividades envolvem parceiros regionais e nacionais (como a Renova ou a

Sociedade Portuguesa de Espeleologia).

Entre as açõesa desenvolver, destaque para as dedicadas à temática da biologia: Borboletas

no  Alviela  (23  de  julho),  Borboletas  no  Polje  de  Mira-Minde  (2  de  agosto),  Conhecer  a

biodiversidade dos charcos (19 de julho) e Noites dos Morcegos (24 e 31 de julho, 7, 14, 22 e

28 de agosto).

Nestas ações, os participantes são desafiados a conhecer as borboletas que esvoaçam junto

ao rio Alviela ou no interior do Polje de Mira-Minde, a descobrir o fantástico ecossistema e

biodiversidade dos charcos temporários mediterrânicos ou a ir até à entrada da gruta onde se

abrigam os morcegos do Alviela para ver ao vivo a saída noturna para caçar.

As saídas de campo Pedras, para que vos quero? (16 de julho), Quaternário Quente e Frio – 2
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milhões  de  anos  de  alterações  climáticas  (1  de  agosto),  Serras  outrora  submersas  (8  de

agosto) e Alviela, (quase) tudo uma questão de água (27 de agosto) são as propostas na área

da geologia.

A organização propõe ainda, na área da engenharia, uma visita à ETAR de Alcanena(18 de

julho), a primeira a ser certificada no nosso país, para perceber o seu funcionamento e os

grandes desafios que se lhe apresentam.

No terraço do Centro Ciência Viva do Alviela decorrerá a iniciativa de Verão "Cinema à noite",

uma parceria com Cine Eco de Seia, com a transmissão do documentário "Portugal Terra -

Nature", de João T. Vasconcelos (2013), e a curta-metragem "Aqui não se passa nada", de

Isadora Sousa Pinto (2013).

Os  interessados  em  qualquer  das  ações  devem  realizar  a  sua  inscrição  (gratuita)  na

plataforma online em http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2015.
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