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Escrito por Vanessa Ribeiro   

15-DEC-2008

Assinala-se hoje, dia 15 de Dezembro, o 1º aniversário do Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO.

Para comemorar a data, o CARSOSCÓPIO oferece um programa de animação especial a partir das 17h00 e

visita gratuita à exposição interactiva (Geódromo, Climatógrafo e Quiroptário) durante todo o dia. Após os

Parabéns ao Centro, haverá bolo e espumante para todos os presentes no evento. 

Neste dia será ainda lançado um concurso para a concepção da

mascote do CARSOSCÓPIO, aberto a todos os estudantes do

ensino secundário e superior com especialização nas áreas do

Design Gráfico/Design de Comunicação, Belas Artes, Arquitectura

e Marketing.

O regulamento do concurso será apresentado durante as

comemorações do aniversário do Centro, e estará também

disponível no site do CARSOSCÓPIO. As propostas serão aceites

até ao dia 15 de Março de 2009, sendo o processo de selecção de

15 a 31 de Março. Após esta data, estará patente no Centro

Ciência Viva do Alviela uma exposição de todos os trabalhos até à

cerimónia de entrega dos prémios.

Os autores das 3 melhores propostas serão premiados com um

Workshop de Ilustração Científica coordenado pelo biólogo e ilustrador científico Nuno Farinha. O vencedor terá

ainda direito a um prémio no valor de 150€ e à promoção do seu nome, associado ao material promocional

desenvolvido com base na mascote.

Um ano de actividade, mais de 17 mil visitantes

Ao longo do primeiro ano de existência, o Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO recebeu mais de 17

mil visitantes, que viajaram ao longo de 175 milhões de anos no simulador do Geódromo, observaram a 3

dimensões a influência do clima no caudal do rio Alviela (Climatógrafo) e experimentaram ser morcegos nos

vários módulos interactivos do Quiroptário.

Além disso, puderam também participar em passeios pedestres, saídas de campo, jogos lúdico-pedagógicos,

ateliês de expressão plástica, actividades experimentais, entre muitas outras iniciativas propostas pelo Centro

Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO.

Este espaço de divulgação da ciência e tecnologia é o 17º da Rede de Centros da Ciência Viva – Agência

Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e foi inaugurado a 15 de Dezembro de 2007 pelo Presidente

da República, Aníbal Cavaco Silva, e pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José Mariano

Gago. O projecto promovido pelo Município de Alcanena resulta de uma parceria com o Parque Natural das

Serras de Aire e Candeeiros e com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Valências e localização

O CARSOSCÓPIO está inserido no Complexo das Nascentes do Alviela, espaço que integra uma zona balnear

e de actividades aquáticas, um restaurante, um parque de merendas, um campo de jogos, um parque de

campismo e um percurso pedestre, oferecendo as condições ideais para que se possa usufruir de momentos

de lazer e descontracção em agradável convívio com a Natureza. O edifício em que se encontra o

CARSOSCÓPIO dispõe também de recepção/loja, auditório, sala de formação e centro de alojamento. O

Complexo localiza-se no concelho de Alcanena, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros,

beneficiando da proximidade da A1 e da A23.

Principais eventos realizados em 2008:

Ateliê “Carnaval com Ciência”

Comemoração do Dia Mundial das Zonas Húmidas

Campanha de sensibilização REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Comemoração do Dia Mundial da Criança

Comemoração do Solstício de Verão

Acções “Ciência Viva no Verão”

Comemoração da “Noite Europeia dos Morcegos”

Campanha de monitorização de radiação electromagnética em comunicações móveis (Projecto MONIT)

“Champimóvel: o Futuro da Ciência” no CARSOSCÓPIO

Encontro Temático “Bussiness & Biodiversity”

Mais informações em www.alviela.cienciaviva.pt.
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