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Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO “vai
ser um sucesso”    

O Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO foi inaugurado no sábado pelo Presidente
da República

Presidente da República classifica as exposições interactivas como uma “sensação que vale a
pena experimentar” e Ministro da Ciência louva a “iniciativa, persistência e visão” da Câmara
Municipal de Alcanena 

O Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO foi inaugurado no sábado pelo Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva, e pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José
Mariano Gago. Ambos se mostraram satisfeitos com o projecto, elogiando a “iniciativa, persistência e
visão” da Câmara Municipal de Alcanena e a parceria estabelecida com entidades da região para a
concepção das exposições interactivas. 

Um sonho que já vem de longe está finalmente concretizado e, nas palavras do Presidente da Câmara
Municipal de Alcanena, Luís Azevedo, tal não teria sido possível sem a colaboração dos vários
parceiros envolvidos no projecto: o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, através
do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Leiria. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Museu Nacional
de História Natural, a Universidade Aberta, a Sociedade Portuguesa de Espeleologia e o Espeleo
Clube de Lisboa, Estremadura e Ribatejo tiveram também um papel fundamental para a concretização
de um projecto que começou a ser idealizado em 2003 e representou um investimento de 1,08 milhões
de euros. 

Cavaco Silva e Mariano Gago reforçam papel dos Centros Ciência Viva no ensino das ciências 

A cerimónia de inauguração do novo Centro Ciência Viva em Alcanena teve início às 16h30, com a
recepção oficial aos convidados de honra. Após o descerramento da placa de inauguração, Mariano
Gago e Cavaco Silva falaram um pouco sobre o projecto promovido pela Câmara Municipal de
Alcanena, aplaudindo o facto de toda a tecnologia existente no espaço ter sido desenvolvida em
território nacional, provando que também em Portugal é possível a inovação tecnológica. 

Dando as boas vindas ao 17º Centro da Rede Nacional da Ciência Viva – Agência Nacional para a
Cultura Científica e Tecnológica, Mariano Gago realçou o papel que estes espaços exercem enquanto
promotores da cultura científica e tecnológica, alertando para o facto de o CARSOSCÓPIO, devido à
sua localização numa região que não é uma grande metrópole, necessitar de um esforço adicional em
termos de actividades para se tornar atractivo. 

Já Cavaco Silva confessou que o nome CARSOSCÓPIO (que se deve ao facto de este Centro se
situar na mais importante região cársica do país, o Maciço Calcário Estremenho) o levou a estudar o
tema e despertou-lhe a curiosidade para a visita ao espaço. Curiosidade esta que foi satisfeita após
uma passagem pelas três exposições interactivas, o Geódromo, o Climatógrafo e o Quiroptário. 

O discurso do Presidente da República foi ainda marcado pela problemática da Educação, que, nas
palavras do mesmo, só pode ser resolvida com exigência, não podendo haver lugar a uma
“desculpabilização do insucesso”, sobretudo no que diz respeito à matemática. "Aprender exige
disciplina, trabalho, exige esforço da parte de professores, pais, da comunidade, mas também muita
disciplina dos alunos", disse Cavaco Silva, que acredita que o CARSOSCÓPIO, pelo “apetite que gera
pela ciência”, pode contribuir para o gosto pela aprendizagem destas matérias. 

“Uma criação virtual extraordinária” 

“Foi como sentir a adrenalina sentado no sofá. Faz lembrar as viagens de Júlio Verne. É uma criação
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virtual extraordinária. Tinha conhecido algo não muito diferente na Exposição Universal de Sevilha. Foi
uma sensação que vale a pena experimentar”, disse Aníbal Cavaco Silva após a visita às exposições
interactivas do Centro Ciência Viva do Alviela. 

Após a visita ao QUIROPTÁRIO (módulos interactivos e observação de morcegos através de câmaras
instaladas nas grutas do Alviela), ao GEÓDROMO (plataforma de realidade virtual que aborda a
formação e evolução geológica da região) e ao CLIMATÓGRAFO (filme 3D sobre a influência do clima
na Nascente do Alviela), o Presidente da República revelou-se extremamente satisfeito com o que viu,
acreditando que o CARSOSCÓPIO será um verdadeiro sucesso. 
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