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Dia 5 de dezembro, às 21:00h, Café com Ciência no Centro Ciência Viva do Alviela

No dia 5 de dezembro, pelas 21:00h, o Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio vai estar um

pouco mais adocicado. Venha conhecer a vida organizada das abelhas e o mel produzido no

Ribatejo Norte, que tem Denominação de Origem Protegida. Mel, pólen, própolis, cera, geleia

real, larvas de zangão, pão de abelha e… veneno! As abelhas obreiras fazem quase tudo! E a

rainha e o zangão?

Surpreenda-se com os benefícios do mel e as múltiplas utilizações que o mel pode ter. Sabe

quais são os cuidados a ter com as colmeias e com o enxame, evitando o uso de químicos, de

forma a reduzir as doenças e melhorar a produção e a qualidade do mel? Venha conhecer

também as mais recentes descobertas científicas acerca das propriedades medicinais do mel.

O CCVA convidou Joana Godinho, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária,

Anabela Mendes, da Associação de Apicultores da região de Leiria, e Pedro Mendonça, da

Cooperativa Terra Chã.

Não perca! Venha espreitar as abelhas em atividade e saborear o mel do Ribatejo no CCVAlviela.

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

info@alviela.cienciaviva.pt.
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 Afonso Dias apresenta “Fado Aleixo” no Fórum Actor Mário Viegas no dia 5 de Dezembro

INEM alerta para cuidados a ter com o frio 
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Notícias relacionadas:

Mãe e duas crianças feridas em incêndio numa habitação em Alcanena

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

Alcanena – Concerto de Ano Novo com pianista Marta Menezes

Aulas de sevilhanas em Santarém

 Alcanena, centro ciencia viva alviela, mel ciencia viva

Seja o primeiro a deixar um comentário.
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