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partir de 15 de setembro
14 Março, 2017 admin

O Centro Cultural Gonçalves Sapinho recebe a partir de 15 de setembro de 2017 a primeira exposição do

grupo de Centros Ciência Viva. Nuno Sardinha, presidente do concelho de administração do Instituto de

Nossa Senhora da Encarnação con�rmou à Benedita FM que parte da cave do equipamento cultural vai estar

ocupada por exposições temporárias, a partir do próximo ano letivo.

Em entrevista à Benedita FM, em janeiro de 2017, Nuno Sardinha con�rmou as negociações para a instalação

da nova oferta educativa e cultural. A primeira exposição abre a 15 de setembro de 2017, no inicio do ano

letivo de 2017/2018.

O Centro Ciência Viva (http://www.cienciaviva.pt/centroscv/rede/) mais próximo na região está localizado

junto ao rio Alviela, no concelho de Alcanena, Santarém. Para além de exposições, aquele espaço recebe

atividades ao longo do ano num programa que envolve escolas locais e da região. Na Benedita deverão ser

instaladas exposições temporárias, sendo que a primeira será montada ao longo dos próximos meses

preparando a abertura em setembro.
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