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Cinco meses depois de ter sido anunciada a inauguração do Carsoscópio no Centro de Ciência
Viva dos Olhos de Água, em Alcanena, a abertura oficial vai finalmente acontecer no próximo
sábado, com a presença do Presidente da República e do Ministro da Ciência. O vicepresidente da câmara Eduardo Marcelino (ICA), que é ao mesmo tempo director do centro,
explicou a O MIRANTE que o adiar da cerimónia desde Julho deveu-se a dificuldades em
conciliar as agendas de Cavaco Silva e de Mariano Gago. Um obstáculo que só agora foi
ultrapassado.
O impedimento de inaugurar o espaço não surgiu só agora. A abertura do Carsoscópio já tinha
sido prevista para Setembro de 2005, mas nessa altura dificuldades financeiras levaram ao
adiamento da conclusão das obras e a uma espera de dois anos.
A maior atracção no Carsoscópio, que abrirá ao público no domingo, é o Geódromo, um
simulador que leva o visitante a uma viagem de 175 milhões de anos, desde o tempo dos
dinossáurios até ao século XXI. A placa elevatória permite ver as profundezas das grutas e o
embate de um meteorito na Terra. O percurso de hora e meia começa nas grutas onde
vivem os morcegos. Ali, no Quiroptário, é possível perceber o modo de vida dos animais.
Existe, por exemplo, um capacete de orelhas enormes, que permite experimentar a audição
dos morcegos. Os visitantes poderão também experimentar um capacete que, aliado a uma
venda nos olhos, permite ter a experiência da orientação através de sonar usada pelos
pequenos mamíferos. A viagem segue para o Climatógrafo, uma visão tridimensional sobre a
nascente dos Olhos de Água, formada por vários veios de água, cuja origem continua um
mistério.
Todo o complexo tem estado a funcionar nos últimos cinco meses a título experimental.
Quinhentas crianças de diversas escolas já visitaram o centro e, segundo uma das monitoras,
grande parte delas revelou curiosidade e algum conhecimento sobre o que é ensinado no
Carsoscópio.
O projecto de ciência viva em Alcanena começou a ser imaginado em 1986. A ideia foi
ganhando raízes mas perdeu tempo e em 2001 a candidatura ficou suspensa. Quando
finalmente foi possível avançar, em 2003, o projecto era candidatável apenas a um
financiamento de fundos comunitários de 50 por cento, sendo o restante valor coberto pela
autarquia, uma vez que já não existia apoio financeiro estatal (que inicialmente cobria a
restante metade). O custo total rondou os 1,1 milhões de euros, “sem o edifício”.
O vice-presidente Eduardo Marcelino fala na concretização de “um sonho” que representou
um peso financeiro para a autarquia. A câmara pretende que a partir de 2009 o Centro de
Ciência Viva seja auto-suficiente, ou seja, que consiga arrecadar receitas suficientes para fazer
face às despesas. O esforço financeiro que é feito actualmente com o pagamento do pessoal
não foi revelado à comunicação social.
Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.
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· Misericórdia e ex-director da Segurança Social
suspeitos de obtenção ilegal de apoios estatais
· Quando as acções de solidariedade ajudam a
realizar os sonhos de quem mais precisa
· De uma casa sem tecto para um primeiro andar
“prisão”
· Francisco da Bernarda ainda cozinha numa barraca
com água da chuva
· Formação de novos polícias em Torres Novas está
suspensa durante um ano
· Levy Correia na expectativa de que o Governo
recue
· Proibição de fumar em estabelecimentos públicos
divide opiniões
· Empresários da restauração não arriscam investir
em espaços para fumadores
· Unidade de Cuidados Intensivos do hospital de
Abrantes vai funcionar a todo o vapor
· António Branco alerta para medidas que “vão
incomodar”
· Judiciária deteve três suspeitos de abusos sexuais
de crianças
· Prédio atingido pela derrocada no Bom Sucesso vai
ser demolido
· Casal fundador do Rancho de Benfica do Ribatejo
morre em acidente de viação
· Abrantes rejeita barragem no Tejo à cota de 31
metros
· Dezenas de cidadãos declaram-se solidários com
cão que é considerado “perigoso”
· Todos os cães que mordem representam ameaça à
luz da lei
· Portão aberto é uma tentação para quem quer
poupar tempo a atravessar a linha-férrea
· Fiscais detectam problemas ambientais na zona
industrial de Alpiarça
· Tribunal de Vila Franca de Xira vai ter
Departamento de Investigação e Acção Penal
· Residentes têm de pagar taxa de estacionamento
para acederem à rua onde moram
· Munícipe foi à reunião pública “pôr uma cunha”para
salvar Cine-Nazaré da Póvoa
· Peixaria de Alverca tem três candeeiros à frente da
montra
· Túnel sob a auto-estrada fica alagado quando
chove
· Problemas de “insalubridade e falta de higiene” nas
Piscinas da Póvoa
· Condutor que causou acidente grave com excesso
de álcool condenado com multa
· Torres Novas e Entroncamento querem criar maior
cidade da região
· Identidade de cada cidade tem de ser respeitada
· Adesão à Águas do Ribatejo concretizada em três
meses
· Governo pressiona professores a passar alunos
para “equilibrar as estatísticas”
· Jovem morre em acidente com quatro carros e um
camião
· Autarca da Azinhaga contesta atraso nas obras da
extensão de saúde
· Se quer dar uma prenda à Câmara do
Entroncamento ofereça-lhe uma palmeira
· Partes divergem quanto aos prazos de entrega de
Esmeralda ao pai
· Última obra do Polis de Tomar chega com dois anos
de atraso
· Ponte Salgueiro Maia não vai ter iluminação nem
telefones SOS
· Pai Natal chega de comboio para animar comércio
de Vila Franca de Xira
· Junta da Branca reclama construção de rotunda em
cruzamento perigoso
· Rotunda de Vale de Estacas entra novamente em
obras para homenagear Braamcamp Freire
· O animador que quer fazer carreira na música
· Cartaxo homenageou personalidades e instituições
no aniversário do concelho
· Livro assinala 40 anos de dedicação do pároco
António Cardoso
· Atletas especiais aprendem a superar obstáculos
em Vialonga
· Vinte e três homens e duas mulheres respondem
por tráfico de droga em Vila Franca
· Roubaram equipamentos da praia de Santarém
· Estratégia do Médio Tejo vai ser apresentada ao
Governo
· Tentaram levar caixa Multibanco do Modelo do
Porto Alto
· Escola Secundária de Azambuja recebe apoio
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· Escola Secundária de Azambuja recebe apoio
municipal
· Assembleia de Samora Correia avalia orçamento
· Instituições sociais do Cartaxo vão ser apoiadas
· Férias desportivas de Natal na Biblioteca de
Azambuja
· Exporainha contemplada com subsídio da Câmara
de Azambuja
· Exposição de Fotografia em Vila Franca de Xira
· Câmara de Azambuja financia material desportivo
para as escolas
· Movimento Associativo de Vialonga divulga plano
de acção
· Alunos do desporto escolar de Pontével sem
transportes
· GNR apreende aves protegidas em Salvaterra de
Magos
· Ladrões roubam óculos em centro comercial
· Câmara da Chamusca aprova projecto para
unidade de saúde
· Recolhas de sangue em Santarém e Pernes
· Natal na discoteca
· Secretário de Estado de Timor-Leste em Santarém
· Canto Firme angaria fundos com jantar de Natal
· Levy Correia promovido a superintendente chefe
· Verba adiantada para empreitada em Coruche
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