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Centro Ciência Viva do Alviela fez sete anos

Tu, Rodrigo Soares e 59.268 outras pessoas gostam disto.

As crianças e o jovens vão ser um “público-alvo muito privilegiado” na estratégia do Centro de Ciência Viva do Alviela
(CCVA) para o ano de 2015. A garantia é dada pela presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Asseiceira, à
margem das comemorações do 7º aniversário do CCVA.

Para Fernanda Asseiceira, os “espaços existem para serem visitados” e a principal forma de valorizar e rentabilizar as
valências do Carsoscópio passa pela conquista de “públicos novos”. Um objectivo espelhado no programa de comemorações
do 7º aniversário do CCVA que aliou a ciência às sete artes desafiando os alunos do concelho de Alcanena a produzirem
tintas com alimentos, construírem estruturas com massas e criarem instrumentos musicais com materiais diversos.

A directora executiva do CCVA, Paula Robalo, considera que os dias mais animados são aqueles em que as escolas estão de
visita ao espaço e realça que as visitas nocturnas aos abrigos de maternidade de morcegos são a maior atracção do
Carsoscópio.

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