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Benedita: Externato quer ter o primeiro Centro Ciência Viva do distrito

2 Janeiro, 2017 admin

O Externato da Benedita está a negociar a instalação do primeiro Centro Ciência Viva do distrito de Leiria. A

instituição de ensino pretende utilizar a cave do Centro Cultural Gonçalves Sapinho para receber exposições

temporárias da rede nacional, segundo Nuno Sardinha.

O presidente do conselho de Administração do Instituto Nossa Senhora da Encarnação, entidade que gere o

externato, garante que estão a decorrer negociações, esperando criar um “novo espaço público” de interesse

na freguesia, com a abertura do Centro Ciência Viva em 2017.

Para o responsável, a criação de um nova sala de exposições poderia signi�car uma mais valia para a

freguesia, criando um novo ponto de interesse cultural. Uma oferta complementar ao acordo entre

autarquia de Alcobaça e Externato da Benedita, para realização de espetáculos no Grande Auditório do

Centro Cultural.

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.
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