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O Centro de Ciência Viva de Alcanena é o 17º a entrar em funcionamento no país
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“É extraordinário”. Foi a expressão usada pelo Presidente da República para classificar a viagem
de 175 milhões de anos no simulador, o Geódromo, que tinha acabado de experimentar. "Foi
como sentir a adrenalina sentado no sofá. Faz lembrar as viagens de Júlio Verne. É uma
criação virtual extraordinária”, acrescentou Cavaco Silva quando instado pelos jornalistas. O
Presidente, acompanhado da primeira-dama e do ministro da Ciência e do Ensino Superior
inauguraram, na tarde de sábado, o 17º Centro de Ciência Viva do país, junto às nascentes
do Alviela, nos Olhos D’Água, Alcanena.
O frio que se fazia sentir junto ao Centro de Ciência Viva intensificava o nervosismo evidente
do presidente da Câmara de Alcanena, enquanto se esperava pela chegada da comitiva
presidencial. “Temos que estar atentos a todos os pormenores, para não falhar nada”,
justificava Luís Azevedo (ICA), visivelmente irritado com o facto de a GNR estar a permitir a
entrada de automóveis para dentro do recinto.
A temperatura continuava a descer, o tempo passava. Alguns minutos depois das 16h00
chega o primeiro convidado de honra. O ministro Mariano Gago mostra-se bem disposto e
curioso por voltar a visitar o espaço, depois de já ali ter estado em 1999 para o lançamento
dos primeiros programas que iriam motivar a criação do centro. O Presidente demora-se numa
viagem que o traz de Penafiel. Meia hora depois nota-se a agitação entre a segurança e os
militares da GNR. Eis que chega a comitiva presidencial. A aguardá-la tem a banda dos
bombeiros e o hino nacional.
Cumpre-se o protocolo e chega a hora das palavras, com destaque para o esforço
empenhado de Alcanena para conseguir desenvolver um espaço que é classificado pelo
próprio Luís Azevedo como “a chave que abre as portas do futuro”. Aníbal Cavaco Silva elogia
o projecto e confessa a curiosidade. “Aproveitei para estudar um pouco o Carso, que não
conhecia. Não fazia parte da matéria de ciências quando frequentei a escola”, explica.
O Chefe de Estado fez ainda questão de sublinhar o papel da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, onde foram concebidos todos os sistemas
tecnológicos do Centro. Uma prova de que os cientistas portugueses são capazes, de que
não “precisamos dos estrangeiros”. O ministro da Ciência e Ensino Superior destacou o
carácter didáctico do centro e salientou a “coragem e determinação” da câmara em
desenvolver o projecto, sobretudo porque Alcanena “não é uma grande metrópole”.
O Centro de Ciência Viva do Alviela inclui o Carsoscópio formado por três valências: o
Quiroptário, onde é possível observar a forma como vivem os morcegos cavernícolas que
ocupam as grutas locais; o Climatógrafo, onde é possível perceber, a três dimensões, como é
formado o clima da região; e o Geódromo, um simulador que permite realizar uma viagem
desde as origens aos dias de hoje das nascentes do Alviela.
O Centro é composto ainda por um centro de documentação e espaço de acesso gratuito à
Internet, sala de formação, auditório, centro de alojamento, bar/refeitório e recepção e loja.
Um investimento estimado em mais de dois milhões de euros, com comparticipação
comunitária. E Luís Azevedo não tem dúvidas: “Acreditamos que temos motivos para nos
orgulharmos”.
Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.
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· A segurança do Presidente
· Centros de saúde da região vão ter gestão
conjunta
· Ministério Público investiga acidente em que morreu
bombeiro
· Comandante distrital de operações de socorro
questiona segurança nas obras da A1
· Vai nascer observatório distrital da segurança
rodoviária
· Bispo de Santarém diz que consumismo está a
abafar o espírito de Natal
· Duas irmãs reformadas condenadas por
envolvimento no tráfico de droga
· Misericórdia de Santarém recebeu verba para
instalar valência que nunca funcionou
· Estado continua a pagar rendas à Misericórdia
pelas instalações do velho Centro de Saúde de
Azambuja
· Roubos sucedem-se na Escola Secundária do
Entroncamento
· Todos contra a barragem à cota 31 e a favor do
Aquapolis
· Assembleia de Abrantes contesta projecto
· Aquapolis vai parar
· Doze famílias realojadas em Vila Franca de Xira
· Câmara investiu 30 milhões em habitação
· Erro dá condenação agravada a condutor
envolvido em acidente
· Bombeiro expulso por faltar ao respeito ao
comandante
· Corridas de carros telecomandados incomodam
vizinhos em Azambuja
· Urgência sai cara a utente do Hospital de Santarém
· A vendedora de presépios
· As famosas filhós de Maria Assunção
· Nova oficina de carpintaria para utentes do CRIB
· Dívida ultrapassa os 200 mil euros
· Rio Nabão pintado de negro devido a nova
descarga poluente
· Tribunal de Benavente prescinde de ouvir criança
vítima de abuso sexual
· Autarquias estão a transformar estradas nacionais
em arruamentos
· Tribunal arquiva queixa apresentada por
presidente da Câmara de Coruche
· Associações ambientais criticam aproveitamento
turístico nos mouchões
· Supremo tribunal decide sobre recurso do sargento
Luís Gomes
· Relatório aponta bom ambiente na relação entre
Esmeralda e pai
· Casal de voluntários reformados luta contra a
“morte por solidão” na Misericórdia de Azambuja
· Ajudar o próximo a tempo inteiro
· Vítima de atropelamento em plena passadeira está
em estado crítico
· Actividades extracurriculares nas escolas do
Agrupamento D. Sancho I abrem em Janeiro
· Diocese prepara candidatura de Museu de Arte
Sacra a fundos comunitários
· Obras no centro de Azambuja prolongam-se até
final de Janeiro
· Incêndio em andar de Salvaterra de Magos
· Empresa paga taxas em atraso com a construção
de jardim
· Concurso da Câmara de Almeirim já recolheu 72 mil
pilhas
· O presépio do presidente da junta é para toda a
população ver
· Solvay entregou cheque de 10 mil euros à
Cercipóvoa
· Requalificação do Campo Sá da Bandeira com nove
propostas
· “Romeu e Julieta” da Póvoa evocados em presépio
de loja tradicional
· Amantes de “dois cavalos” e Dyane em Vila Franca
de Xira
· Os ritmos africanos estão-lhes no sangue
· Ceia de Natal para afastar os jovens da rua
· Ministério Público pede condenação de suspeitos de
roubo num comboio na Póvoa
· GNR ajuda comerciantes a proteger
estabelecimentos
· Mais de metade dos desempregados da Opel ainda
procura trabalho
· Desemprego reflectiu-se em dez concelhos
· Benavente na administração das Águas do Ribatejo
· Hip-hop contra a fome em Vialonga
· Sobreviventes do mercado não querem sair da
Póvoa antiga
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Póvoa antiga
· Palácio Frederico Arouca vai acolher idosos de
Alcoentre
· Samora Correia aprova proposta para elevação a
cidade
· Ministro das Obras Públicas adjudica último troço do
IC9
· Pavilhão de Samora e estaleiro da Câmara de
Benavente assaltados
· PS do Cartaxo retira confiança política a Pedro
Ribeiro
· Bombeiros de Samora com orçamento de 1,2
milhões de euros em 2008
· Tomar lança concurso para requalificação da EN110
· PSD defende reforço de segurança rodoviária na
Póvoa
· Erro dos técnicos obriga a prolongamento de obra
em Torre Penalva
· Alunos do desporto escolar de Pontével sem
transportes
· Carlos Ceia renuncia a mandato na Assembleia
Municipal de Coruche
· Partido Socialista desiste de aumentar água em 17
por cento no Cartaxo
· Instituto do Desporto inaugura direcção regional
em Rio Maior
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