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Município reforça apoio financeiro ao Centro
Ciência Viva do Alviela

Verba de dez mil euros está contemplada nos documentos
provisionais do da Câmara de Alcanena para 2015.

Tu, Catarina Goretti e 61.293 outras pessoas gostam disto.

O Centro de Ciência Viva do Alviela (CCVA), localizado no concelho de Alcanena, vai receber em 2015 um reforço de mais
dez mil euros por parte da Câmara Municipal de Alcanena. A atribuição deste apoio financeiro, contemplado nos
documentos provisionais e no orçamento do município de Alcanena para 2015, foi aprovada por maioria na última reunião
do executivo camarário.

“Este é um equipamento que tem de estar vivo, de estar aberto, de ter dinâmica”, sublinhou a presidente da autarquia,
Fernanda Asseiceira (PS), que é também presidente do Centro Ciência Viva do Alviela, em resposta às questões colocadas
pela vereadora Susana Aparício (PSD/CDS-PP) acerca das despesas e receitas fixas do centro. “Os últimos anos têm sido
favoráveis”, referiu Fernanda Asseiceira.

Este reforço financeiro vem juntar-se aos mais de 100 mil euros que a autarquia despende anualmente, no âmbito de um
protocolo com o CCVA, ao assegurar na totalidade o pagamento das despesas correntes de funcionamento, como água e
electricidade e despesas com o pessoal.

Em 2015, o CCVA vai contar com um orçamento que ronda os 230 mil euros e destina-se a investimentos relacionados
sobretudo com a componente tecnológica do carsoscópio.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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