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Descrição do evento: No dia 4 de fevereiro vamos comemorar o Dia

Mundial das Zonas Húmidas com um passeio

de bicicleta pelo Parque Natural das Serras de

Aire e Candeeiros. Sabia que o Polje de Mira-

Minde e as nascentes associadas (Sítio

Ramsar 1616) são Zonas Húmidas de

importância internacional? Em 2018, a

comemoração do Dia Mundial das Zonas

Húmidas tem como tema Wetlands for a

Sustainable Urban Future, pelo que iremos

realizar um passeio interpretativo de bicicleta,

desde a nascente do Alviela até ao Polje de

Mira-Minde, incentivando a prática de hábitos

de vida saudável e dando a conhecer a

importância das Zonas Húmidas. Se

reconhece a importância da água e se gosta

de pedalar, então esta atividade é para si!

Pedale connosco cerca de 18kms e deixe-se

deslumbrar pela paisagem que vai encontrar.

INSCRIÇÕES: até 31 de janeiro de 2018

(limite de 30 participantes) PÚBLICO-ALVO:

maiores de 14 anos* HORÁRIO: 9h00 às

13h00 PERCURSO: 18kms | Grau de

dificuldade: MODERADO TAXA DE

INSCRIÇÃO: 3,00€ Uma atividade em parceria

com a Câmara Municipal de Alcanena e o

Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas. NOTA: • A inscrição inclui apoio

logístico e técnico; complemento alimentar na

zona destinada para o efeito; disponibilidade

de utilização dos balneários no local de

chegada; transporte de regresso ao Centro

Ciência Viva do Alviela para participantes e

respetivas bicicletas. • (*) Menores de 18 anos

só poderão inscrever-se no passeio de BTT

quando acompanhados do seu encarregado

de educação (ou quem as suas vezes fizer) e

caso possuam capacidade física para o efeito.

Local: Parque Natural das Serras de Aire e

Candeeiros

Data de inicio: Dom, 04/02/2018 - 09:00

Data de fim:

1517736600

Content on this page requires a

newer version of Adobe Flash
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Domingo, Fevereiro 18, 2018 - 23:49

Queremos a Drª Marta na USF

Na sequência do abaixo-assinado no qual se
demandava que a Dra. Marta Basílio Antunes

permanecesse na Unidade de Saúde Familiar (U.S.F.)

Locomotiva,...[ler mais]

0 comentários 127 leituras

Segunda, Fevereiro 12, 2018 - 22:02

Bruno Carvalho e o Sporting

Afinal o valentão do senhor Bruno de Carvalho recuou

na ideia (magnífica!) de se demitir de presidente do

Sporting. Por certo fez as contas e...[ler mais]

0 comentários 200 leituras

Quinta, Janeiro 25, 2018 - 20:06

MUSEU FERROVIÁRIO

Memórias de um Velho Comboio

Entre vales e montanhas, sempre altivo caminhavas
Levando aos quatro ventos, o teu silvo por

mensagem... Assim cumprias a missão, de que tanto

te...[ler mais]

0 comentários 426 leituras

Top Leituras

05/02/2018 - Ensino Superior volta ao Entroncamento

no próximo ano letivo

01/02/2018 - Academia de Dança do Entroncamento

com o melhor par do país

09/02/2018 - Fausto Pereira é o profissional do Ano

26/01/2018 - Uma vida dedicada aos caminhos-de-ferro

05/02/2018 - O Grilo há cinco dias sem televisão,

telefone e internet

08/02/2018 - Câmara insiste em nova passagem

desnivelada na estação
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