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Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de Natal 2014, um programa para crianças

dos 6 aos 12 anos, que decorre de 17 a 30 de dezembro, no Centro Ciência Viva do Alviela.

As Carsoférias de Natal pretendem estimular nas crianças, com idades compreendidas entre os 6

e os 12 anos, o gosto pela ciência.

“Nestas férias, vem descobrir um Natal recheado de ciência! Explorar é a palavra de ordem e, por

isso, vamos conhecer melhor o carso, a água, os morcegos e mais alguns seres vivos que por

aqui se encontram. E porque sem água não há vida, entramos no Laboratório H O e fazemos

algumas experiências que nos permitem explorar as propriedades físicas e químicas da água.

Não podemos falar de água sem nos lembrarmos da areia! Sabias que ela também tem histórias

para nos contar?

É tempo de preparar o Natal… Vamos, então, saber mais sobre os pinheiros e outras árvores que

encontramos na região. Depois do pinheiro, vêm os enfeites, e porque não produzir também uma

vela para decorar a mesa de Natal?

Terminada a decoração, é altura de pôr as mãos na massa e perceber que, afinal, a cozinha é um

laboratório. Não há mesa de Natal sem um tradicional bolo-rei. Então, arregaçamos as mangas,

uma pitada de ciência e voilà… temos um bolo fofinho característico do Natal. Já agora, sabes

qual o ingrediente que faz o bolo-rei crescer?”

Datas: 17 a 19 de dezembro | 22 e 23 de dezembro | 29 e 30 de dezembro

O preço é de 10,00€ por dia, 25,00€ para o período de 17 a 19 de dezembro (3 dias) ou 17,50€

para os dias 22 e 23 de dezembro e 29 e 30 de dezembro (2 dias). Desconto de 10% para irmãos.

O preço inclui seguro, atividades e acompanhamento por parte de monitores especializados. Não
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 Município de Tomar vai transferir mais 91 mil euros para as freguesias em 2015

Exposição coletiva de pintura e escultura “Bar 4 – 50 anos depois” só até amanhã dia 2 

inclui alimentação (os participantes devem trazer almoço e lanche).

As inscrições devem ser efetuadas até 3 dias úteis antes da data pretendida.

Os participantes devem trazer vestuário e calçado adequado ao frio e às atividades programadas.

Algumas atividades realizam-se no exterior.

O programa repete-se semanalmente.

As atividades decorrem das 10h00 às 18h00 (as crianças serão recebidas a partir das 9:30h),

com um número máximo de 20 participantes e mínimo de 6 (inscrição obrigatória). Para inscrições

e mais informações, consultar www.alviela.cienciaviva.pt.
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Fórum Mário Viegas – Exposição Colectiva Desenho e Pintura Pequeno Formato em Santarém

Mercado com artesãos e produtores agrícolas da região Quintais nas Praças do Pinhal estão de

volta a Mação
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Aulas de sevilhanas em Santarém

Exposição “Metal que (se) Dobra” na Sala de Leitura Bernardo Santareno
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