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Carsoscópio com cerca de 35.000 visitantes 

Gosto 22.415 pessoas gostam disto.

O Centro de Ciência Viva do Alviela/Carsoscópio celebra terça-feira o seu segundo aniversário, tendo recebido mais de
34.800 visitantes, nacionais e estrangeiros, desde que foi inaugurado, em 15 de Dezembro de 2007, pelo Presidente da
República.

A data vai ser assinalada com visitas, a decorrer das 10:00 às 18:00, ao Geódromo, ao Climatógrado e ao Quiroptário
(gratuitas para os munícipes de Alcanena), uma "banca de ciência", com análises à qualidade da água do rio Alviela e da
Ribeira dos Amiais, jogos lúdico-pedagógicos (caminhada "na rota dos moinhos" e peddy-paper) e um atelier de pinturas
faciais.

O Carsoscópio resulta de uma parceira entre o município de Alcanena, o Parque Natural das Serras d'Aire e Candeeiros e
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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Outras Notícias

Mação elege três das seis estrelas do Médio Tejo

Obras do novo mercado municipal de Abrantes vão
ser retomadas

Morador queixa-se de danos em muro causados
pelas obras na estrada entre Cartaxo e Setil

Processo das rivais polít icas de Alpiarça por causa
de cartas anónimas e denúncia caluniosa deu em
nada

IVA máximo nas refeições escolares é uma injustiça
e um escândalo

Um boneco que ajuda o padre nas missas do
Cartaxo

Parabéns José da Avó

ProTEJO repudia decreto espanhol que viabiliza
transvazes da bacia do Tejo

Iluminações de Natal nos jardins de Santarém

Voto de pesar pela morte de Alcino Soutinho que
projectou Museu do Neo-Realismo
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