
 

CTT de Rio Maior infestado de ratos Autarcas socialistas de Santarém

reclamam por congresso
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Centro Ciência Viva do Alviela e Centro de Interpretação da Gruta do Pena assinalam Dia

Mundial do Ambiente com visitas gratuitas

Dia 7 de junho, das 10h30 às 16h30, o Centro Ciência Viva do Alviela e o Centro de Interpretação

da Gruta do Pena assinalam o Dia Mundial do Ambiente com a atividade “Da nascente ao algar”.

A ligação entre a nascente dos Olhos de Água do Alviela e as grutas da sua bacia de alimentação é

um segredo que gerações de espeleólogos há muito tentam desvendar. Equipas internacionais

efetuam com frequência incursões na nascente do Alviela para realizar trabalhos de exploração,

topografia e estudo, tendo já atingido os 134 metros de profundidade.

Esta atividade é uma oportunidade para conhecer melhor a mais importante nascente cársica

portuguesa e uma das mais fascinantes cavidades do Parque Natural das Serras de Aire e

Candeeiros, bem como a relação entre elas.

As inscrições são gratuitas e obrigatórias, e poderão ser efetuadas através do 249 881 805 ou

info@alviela.cienciaviva.pt até ao dia 5 de junho.

Os participantes (máximo de 36) devem trazer vestuário e calçado adequado à temperatura atual e

às atividades programadas, bem como almoço e lanche (manhã/tarde).
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