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ALCANENA – Baile dos Morcegos no Centro Ciência Viva
do Alviela
9:31 - 19 Março 2019

O Centro Ciência Viva do Alviela recebe, no próximo dia 23 de março, sábado, a partir das 19:30h, a 2ª edição do Baile dos

Morcegos. Num cenário fantástico, decorrerá um jantar temático, não recomendado a vegetarianos, onde os comensais se

irão arriscar, atrever e comer o que o Chef Rodrigo Anacleto lhes servir: serão 5 pratos para degustar, encetando uma

viagem que acompanha o voo dos morcegos desde que saem da gruta para caçar, até ao seu regresso. Durante o jantar,

os investigadores Jorge Palmeirim, Luísa Rodrigues, Ana Raínho e Hugo Rebelo revelarão algumas características dos

morcegos. No início da noite, os morcegos abandonam a gruta em direção à Praia Fluvial, onde os esperará um

maravilhoso espetáculo aéreo-acrobático e um baile ao som da banda Swing na Guelra. Este é um baile de máscaras

alusivas aos morcegos, mas os participantes deverão trazer um toque steampunk (sabia que o Conde Drácula, de Bram

Stoker, foi escrito poucos anos após a Revolução Industrial?). Seja criativo na fatiota e mergulhe no fantástico mundo dos

morcegos! O programa completo tem um custo de 30€, a partir dos 13 anos de idade, sendo que crianças dos 6 aos 12

anos pagam 15€. Faça já a sua reserva, pois as vagas para o jantar são limitadas a 70 participantes. Se pretender apenas

assistir ao espetáculo na Praia Fluvial e participar no baile, a inscrição é de 5€, a partir dos 10 anos de idade, com oferta de

uma bebida. Há street food na Praia Fluvial (Pão com Segredos e a carrinha da Miss Vinagretta), jogos tradicionais e

atividades sobre morcegos. Poderão aproveitar para conversar com Pedro Alves (Plecotus) sobre o trabalho que desenvolve

na área dos morcegos. As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 20 de março, através do telefone 249 881 805 ou do

email info@alviela.cienciaviva.pt.

Programa:

19:30h-20:45h | Welcome drink

21:00h-22:30h | Jantar

22:45h-23:00h | Espetáculo (produção The MadBlast)

23:00h-00:30h | Baile ao som da banda Swing na Guelra

Patrocínios:

Pingo Doce de Torres Novas – Riachos

Quinta do Arrobe


