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Alcanena)

O Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, recebe este �m-de-semana, dias 23 e 24 de Abril, as XVII
Jornadas Nacionais sobre a Conservação da Natureza e Educação Ambiental para o
Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa pertence ao Fundo para a Protecção dos Animais
Selvagens (FAPAS), que conta com o apoio do município de Alcanena, Agência Portuguesa do
Ambiente, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,  Direcção Geral dos
Estabelecimentos Escolares e Centro Ciência Viva do Alviela.

Alcanena: jornadas nacionais sobre conservação da
natureza
Cultura (/cultura)  »  2016-04-20 

 © 2019 • www.jornaltorrejano.pt • jornal@jornaltorrejano.pt

Alcanena: jornadas nacionais sobre conservação da natureza
Cultura  »  2016-04-20 

O Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, recebe este �m-de-semana, dias 23 e 24 de Abril, as XVII Jornadas Nacionais sobre a
Conservação da Natureza e Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa pertence ao Fundo para a
Protecção dos Animais Selvagens (FAPAS), que conta com o apoio do município de Alcanena, Agência Portuguesa do Ambiente,
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,  Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares e Centro Ciência Viva do
Alviela.
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