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CARSOSCÓPIO já recebeu mais de mil visitantes desde a sua inauguração em Dezembro
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Inquérito
Existe uma Visão Estratégica para a Educação e
Ciência em Portugal?

23-JAN-2008

As visitas ao Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO já
estão a superar as expectativas. Em pouco mais de um mês, o
Centro Ciência Viva em Alcanena já recebeu mais de mil
visitantes, vindos um pouco de todo o país. Existe um equilíbrio
entre as visitas individuais e as visitas de grupo, tendo-se
registado uma grande afluência ao fim-de-semana (sobretudo
famílias).
Desde o dia 15 de Dezembro de 2007, data em que foi
inaugurado pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva,
e pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, José
Mariano Gago, o Centro Ciência Viva do Alviela –
CARSOSCÓPIO recebeu já um total de 1032 visitantes.
Segundo os responsáveis pelo Centro, de entre os visitantes que responderam ao questionário lançado pelo

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.
Nem sim, nem não. As estratégias são
deambulantes e sem uma visão
suficientemente sustentada a longo prazo (35
anos).
Votar

Ver

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

Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO para avaliar a satisfação em relação ao espaço e à visita, a
maioria deles aponta o Geódromo como a exposição preferida. A plataforma de realidade virtual que
acompanha os movimentos do filme é o ex-líbris do Centro. Desenvolvida pela Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (à semelhança das restantes exposições interactivas permanentes), a
plataforma faz uma viagem virtual ao longo de 175 milhões de anos, contando a história da formação e
evolução geológica da região (Maciço Calcário Estremenho).
O Centro Ciência Viva do Alviela é ainda composto pelo Climatógrafo, um filme a três dimensões sobre a
influência do clima na Nascente do Alviela, e o Quiroptário, um conjunto de módulos interactivos acerca da vida
dos morcegos cavernícolas. Um auditório, um centro de documentação temático e espaço de acesso gratuito à
Internet, uma sala de formação, um centro de alojamento e uma recepção com mini-loja completam este
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espaço localizado na fronteira entre a Estremadura e o Ribatejo.

Diversificar na oferta
Além das exposições interactivas, o Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO oferece aos seus
visitantes uma variedade de actividades lúdico-pedagógicas, adaptadas a cada público-alvo específico. Os
Percursos Pedestres e as Análises à Água são para já as mais requisitadas, mas existem muito mais. Saídas
de Campo, jogos científicos ou debates temáticos são apenas alguns exemplos. Além disso, o Centro tem já
preparado um Plano de Actividades para o ano de 2008, iniciando já no próximo dia 2 de Fevereiro a primeira
actividade: uma saída de campo para comemorar o Dia Mundial das Zonas Húmidas. Já no Carnaval, os
visitantes podem participar num atelier de construção de máscaras relacionadas com as temáticas do Centro.

Aventura científica no Alviela
A “aventura científica” é mais uma das propostas do Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO. As
CARSOFÉRIAS de Páscoa arrancam já no próximo dia 15 de Março, com actividades tão diversificadas como
visitas temáticas, saídas de campo, experiências e jogos lúdico-pedagógicos ou Desportos de Natureza.
O Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO é um projecto promovido pela Câmara Municipal de
Alcanena, em resposta ao apelo lançado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, e conta com a colaboração do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade (através do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros) e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto
Politécnico do Leiria.
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