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Vida discreta e silenciosa dos morcegos cavernı́colas
disponı́vel na Web para todo o mundo, 24 horas por dia

Existe uma Visão Estratégica para a Educação e
Ciência em Portugal?
Sim. Os resultados obtidos nos últimos 35 anos
são favoráveis e em parte comprovam isso.
Não. De todo. Em 35 anos não foi possível
concretizar de forma satisfatória uma tal visão.

O Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO comemora no próximo dia 30 de Agosto (sábado), pelas

Nem sim, nem não. As estratégias são

19h30, a Noite Europeia dos Morcegos, evento realizado sob a égide do EUROBATS que será transmitido

deambulantes e sem uma visão suficientemente
sustentada a longo prazo (35 anos).

em directo pela recém inaugurada CvTv . Este evento marca ainda o início da disponibilização na Internet
dos recursos do Observatório dos Morcegos Cavernícolas (OMC), através do lançamento do site

Votar

“Morcegos na Web” do jornal Público online.

O Observatório dos Morcegos Cavernícolas, projecto pioneiro em Portugal e único na Europa até meados de 2006,
foi inaugurado em 2003 devido à existência nas grutas do Alviela de um dos mais importantes abrigos de criação

Ver

Motor de Pesquisa ‐ Ciência em Portugal (5
Milhões de Páginas Indexadas na Internet)

de morcegos cavernícolas do país, estando este incluído no Plano Nacional de Conservação dos Morcegos
Cavernícolas. Estas galerias albergam 12 espécies de morcegos, 9 delas classificadas como “Em Perigo de
Extinção” no Livro Vermelho dos Vertebrados, o que levou ao desenvolvimento do projecto do OMC com o
objectivo de apoiar a investigação científica e sensibilizar para a conservação destes quirópteros. O OMC resulta
de uma parceria entre a Câmara Municipal de Alcanena (CMA) e o Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade (ICNB), sendo a concepção técnica da responsabilidade da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Leiria (ESTG-IPL).
Conseguido com a colaboração da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) e do PÚBLICO.PT, o

Parceiros CienciaPT ‐ 6 Anos de Inovação
(Online desde 23 de Setembro de 2003)

site “Morcegos na Web” vai permitir utilizar remotamente os recursos do OMC e acompanhar em tempo real o
dia-a-dia dos morcegos do Alviela através de quatro câmaras de infra-vermelhos instaladas nas grutas,
manipuladas por um joystick que permite aproximar a imagem sem introduzir perturbação no meio.
Este site vai estar disponível na Web a partir de 30 de Agosto, data em que se celebra a “Noite Europeia dos
Morcegos”, evento que resulta do “Acordo para a Conservação das Populações dos Morcegos Europeus”, a que
Portugal aderiu em 1995. Sendo a consciencialização para a preservação dos quirópteros também um dos
principais objectivos do Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO, a CMA uniu esforços com o ICNB para
integrar nas comemorações europeias a já habitual “Noite dos Morcegos”, acção incluída na programação da
Ciência Viva no Verão, da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.
Embora as inscrições se encontrem já esgotadas, a “Noite Europeia dos Morcegos” pode ser acompanhada em
directo no canal online da Ciência Viva (CvTv) a partir das 19h00. A acção inicia-se às 19h30, após a intervenção
das entidades oficiais, com uma videopalestra enquadrada por especialistas em morcegos e a ligação por
videoconferência à sede do EUROBATS, na Alemanha, com a possibilidade de intervenção do público participante.
Segue-se uma visita à Lapa da Canada, onde será possível observar ao vivo a saída dos morcegos para caçar,
bem como identificar as diferentes espécies através de um detector de ultra-sons.
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