
O Centro Ciência Viva do Alviela e a Câmara Municipal de Alcanena

apresentaram no passado dia 16 de fevereiro os percursos da região

associados aos Circuitos Ciência Viva, um projeto inovador de turismo

do conhecimento lançado pela Ciência Viva, em parceria com a Rede de

Centros Ciência Viva, e desenvolvido com o apoio da Fundação

Vodafone, da CP – Comboios de Portugal, da GALP e da SATA.

Na passada quinta-feira, com início às 10h00 no auditório do Centro

Ciência Viva do Alviela, estiveram presentes o executivo da Câmara

Municipal de Alcanena, representantes de juntas de freguesia locais e

entidades parceiras da região, bem como representantes do Instituto da

Conservação da Natureza e das Florestas e da Fundação INATEL.

A diretora do Centro, Paula Robalo, deu a conhecer todos os locais que

neste momento fazem parte dos percursos associados ao Alviela, como

por exemplo a gruta Algar do Pena, em destaque no vídeo promocional
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dos Circuitos Ciência Viva apresentado oficialmente no Pavilhão do

Conhecimento – Ciência Viva, em Lisboa, no dia 6 de fevereiro, e também

ontem visualizado pelos cerca de 30 participantes da apresentação em

Alcanena.

Paula Robalo referiu ainda a forma como o cartão pode ser adquirido:

num dos 20 Centros Ciência Viva da Rede Nacional ou no site

www.circuitoscienciaviva.pt.

(Visitas 5 , 5 visitas hoje)
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