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No dia 15 de dezembro, o Centro de Ciência Viva do Alviela comemora o seu 7.º aniversário e

este é o último de um programa de 7 dias com música, teatro, cinema, arquitetura, pintura,

literatura e dança, que se iniciou na terça-feira. Os estudantes do concelho de Alcanena são

desafiados a produzir tintas com alimentos, a dar largas à imaginação construindo estruturas

sustentáveis com esparguete e marshmallows, a “mergulhar no mar”, na companhia de

personagens bem conhecidas da literatura portuguesa, a “animarem” as suas vidas, com recurso

a técnicas utilizadas no cinema ou a construírem instrumentos com materiais do dia-a-dia.

Para toda a população, temos a exposição de pintura Ilustra o carso, com obras produzidas por

artistas da região, como Saúl Roque Gameiro; ou ainda com um espetáculo sobre os efeitos

especiais utilizados no cinema, criado e apresentado por Alexandre Ovídio; uma comédia sobre a

atualidade política portuguesa, encenada por Filipe Jorge Dias e representada pelo Grupo de

teatro da Escola Secundária de Alcanena; conversas sobre dança, música, geometria e

matemática, com as especialistas Telma Santos, da Universidade de Évora, e Ana Beatriz

Menezes, da Escola Superior de Música de Lisboa; workshops e demonstrações de dança com a

Academia Renadance e o Jogo do Pau da Casa do Povo de Espinheiro; e também concertos de

música com o CAORG, para o bem-estar do corpo e da mente. Nos dias 13, 14 e 15 de

dezembro, entre as 10h e as 18h, há visitas gratuitas.
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 Transplante lamelar de córnea – A mudança radical de um paradigma

Projeto “Heróis da Fruta” implementado nas escolas em mais de metade dos concelhos de Portugal 
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Notícias relacionadas:

Mãe e duas crianças feridas em incêndio numa habitação em Alcanena

Utentes de Almeirim exigem mais médicos – Saída de três clínicos deixa Centro de Saúde em

“situação dramática”

Presidente do Atlético de Pernes apresenta demissão e acusa Câmara de pressões

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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