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O Centro Ciência Viva do Alviela (CCV) de Alcanena está a promover uma série de o�cinas de
ofícios da região do maciço calcário Estremenho: olaria, fabrico de velas, tecelagem e produtos
em pele e, no dia 12 de Maio, é precisamente o sector da pele que estará em foco.
 
A actividade decorre na empresa Couro Azul, a partir das 15 horas, estando prevista uma visita
àquela unidade, conduzida por Joaquim Gaião, do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro,
que vai dar a conhecer a investigação realizada na área dos curtumes e as principais
características destes materiais.

A visita contará também com a companhia de técnicos da empresa Couro Azul, que vão guiar os
participantes pelo universo do couro e orientar um pequeno workshop de pintura no
acabamento de peles, um dos processos de tratamento realizados na empresa. O ponto de
encontro é às 15:00h, na empresa Couro Azul (Gouxaria, Alcanena).
 
As inscrições são obrigatórias e limitadas a 20 pessoas (3 euros por pessoa) e poderão ser
efectuadas através do 249 881 805 ou info@alviela.cienciaviva.pt.

O objectivo é dar a conhecer uma das indústrias de maior relevo no concelho de Alcanena.
Segundo fonte do município, existem actualmente em Alcanena cerca de 60 empresas de
curtumes e o volume de negócios deste sector atinge cerca de 280 milhões de euros “razão pela
qual o concelho é designado a capital da pele.
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O Centro Ciência Viva do Alviela (CCV) de Alcanena está a promover uma série de o�cinas de ofícios da região do maciço calcário
Estremenho: olaria, fabrico de velas, tecelagem e produtos em pele e, no dia 12 de Maio, é precisamente o sector da pele que estará
em foco.
 
A actividade decorre na empresa Couro Azul, a partir das 15 horas, estando prevista uma visita àquela unidade, conduzida por
Joaquim Gaião, do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, que vai dar a conhecer a investigação realizada na área dos curtumes
e as principais características destes materiais.

A visita contará também com a companhia de técnicos da empresa Couro Azul, que vão guiar os participantes pelo universo do
couro e orientar um pequeno workshop de pintura no acabamento de peles, um dos processos de tratamento realizados na
empresa. O ponto de encontro é às 15:00h, na empresa Couro Azul (Gouxaria, Alcanena).
 
As inscrições são obrigatórias e limitadas a 20 pessoas (3 euros por pessoa) e poderão ser efectuadas através do 249 881 805 ou
info@alviela.cienciaviva.pt.

O objectivo é dar a conhecer uma das indústrias de maior relevo no concelho de Alcanena. Segundo fonte do município, existem
actualmente em Alcanena cerca de 60 empresas de curtumes e o volume de negócios deste sector atinge cerca de 280 milhões de
euros “razão pela qual o concelho é designado a capital da pele.
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