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Ciência no mercado, nos centros comerciais e no Carsoscópio.
Nesta semana há ciência por toda a parte!
A Semana da Ciência & Tecnologia 2013 decorre de 18 a 24 de
Novembro, com ações de divulgação científica em todo o país,
criando oportunidades de observação científica e de contacto
pessoal com especialistas de diversas áreas do conhecimento.
Nos dias 20 e 23, o Centro Ciência Viva do Alviela vai levar a ciência ao mercado de Alcanena e de
Minde: entre abóboras, frutos com pectina, frutos secos e produtos salgados, vai-se falar dos
processos de conservação dos alimentos, osmose, pH e micro-organismos. Afinal, uma doce
compota guarda mais segredos para além da receita!
No dia 21, o centro comercial de Santarém vai receber um pedaço de ciência do carso. É uma
oportunidade para descobrir qual o papel da água na modelação da paisagem do Parque Natural
das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e porque é que o pesticida que colocamos no nosso
pomar vai contaminar a água que bebemos.
No dia 22 há café de ciência sobre o azeite, das 21h00 às 22h30, no Centro Ciência Viva do
Alviela: “Da oliveira ao azeite”. O Eng. João Mendes (Escola Superior Agrária de Santarém) e a
Eng.ª Susana Sassetti (Associação Agrícola do Ribatejo) vão falar do azeite: desde a colheita da
azeitona, passando pelo seu acondicionamento e transporte até chegar ao lagar. Como sabemos
qual a qualidade do azeite que consumimos? Prepare o seu palato porque vários produtores de
Alcanena vão trazer o seu azeite para uma prova.
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No dia 24 é dia aberto no Carsoscópio! As entradas são gratuitas e das 10h00 às 20h00 há
percursos pedestres, atividades com energias renováveis e ateliês sobre cogumelos. A partir das
18h00 há observações astronómicas.
Nesta semana o Algar do Pena, o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC), a
Cooperativa Terra Chã, a Quinta da Escola e o Ecomuseu das Salinas de Rio Maior também têm
dias abertos com muitas atividades à escolha. Registe na sua agenda: vem aí a Semana da Ciência
e Tecnologia. Vai querer faltar? Participe!
Centro Ciência Viva do Alviela
O Centro Ciência Viva do Alviela reabriu recentemente as suas portas ao público, no passado dia 4
de abril. Este espaço de ciência e tecnologia foi reformulado para melhor servir os visitantes,
dispondo agora de uma nova fachada, um terraço e um espaço de receção/loja. Também as
exposições interativas foram alvo de requalificação, destacando-se a criação de uma nova área no
Carso, sala dedicada à formação do carso e à ação da água sobre a rocha. Novos módulos no
Quiroptário e a experiência de viajar no simulador de realidade virtual do Geódromo completam a
oferta aos visitantes do CCVAlviela, que têm neste Centro Ciência Viva uma porta de entrada para
explorar toda a região do Maciço Calcário Estremenho.
Comentar

CULTURA
Nápoles Milionária

“Nápoles Milionária” estreia a
14 de novembro e estará em
cena no Centro Cultural durante
quatro dias. Elenco da peça é
constituído por cerca de 40
pessoas do concelho do
Cartaxo e arredores
LER MAIS...

Comments (0) | Hits: 113

revistadada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2120:semana-da-ciencia-a-tecnologia-2013&catid=1:noticias-recentes&Itemid=81

1/2

29/11/13

SEMANA DA CIÊNCIA & TECNOLOGIA 2013

PARA LER
ENTREVISTA
REPORTAGEM
EM FOCO
CRÓNICAS
OPINIÃO
CULTURA
SOCIEDADE
LAZER
ANUNCIAR NA DADA

Atualidade
Entrevista
Reportagem
Em Foco

Moda
Tendências
Casting

Cultura
Agenda
Lazer

Planeta
Ambiente
Animais

Saúde
Viver Bem
Beleza

À Mesa
Receitas
Dicas

Anunciar
na Revista
Dada

Contactos
Quem
Somos
Assinaturas

revistadada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2120:semana-da-ciencia-a-tecnologia-2013&catid=1:noticias-recentes&Itemid=81

2/2

