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A semana da "ciência & tecnologia 2013" do
Centro de Ciência Viva do Alvilela vai não só
realizar-se no Carsoscópio de Alcanena, mas
também passar por mercados tradicionais e
pelo W Shopping de Santarém.
As ações de divulgação científica começam no
dia 20 de novembro, no mercado de Alcanena,
onde, entre abóboras, frutos com pectina,
frutos secos e produtos salgados, se vai falar
de processos de conservação dos alimentos,
osmose, pH e micro-organismos.
Esta iniciativa repete-se no dia 23, no mercado
de Minde, também no concelho de Alcanena,
onde se vai explicar que uma simples compota
guarda mais segredos do que aqueles que
estão relacionados com a sua receita.
Na quinta-feira, 21 de novembro, o W Shopping de Santarém acolhe uma ação onde se vai tentar descobrir o papel da
água na modelação da paisagem do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), e explicar as razões pelas
quais os pesticidas dos pomares podem contaminar a água para consumo humano.
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Café de ciência sobre azeite é a proposta para sexta-feira, dia 22, no Centro Ciência Viva do Alviela, onde, entre as 21 e
as 22h30, João Mendes, da Escola Superior Agrária de Santarém, e Susana Sassetti, Associação Agrícola do Ribatejo,
vão falar de azeite desde a colheita da azeitona até à chegada ao lagar.
Esta iniciativa chama-se "da oliveira ao azeite", que vários produtores do concelho de Alcanena vão levar para uma prova
com os participantes.
Domingo, dia 24, é dia aberto no Carsoscópio, com entradas gratuitas entre as 10 e as 20 horas, percursos pedestres,
atividades com energias renováveis, ateliês sobre cogumelos, e observações astronómicas.
Durante esta 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.

• PROCURAR
• Advogados
• Alojamento
• Bares e Discotecas
• Beleza e Bem Estar

Tags: alcanena santarem ciencia
<

Seguinte

Anterior

>

• Cafés e Pastelarias
• Ensino
• Farmácias

Com entar

• Imobiliárias
J C omments

Notícias m ais lidas

Últim as notícias

• Moda
• Ouro

Santarém e Cartaxo autorizam plantação de cannabis para pagar dívida

Municípios envolvem-se na semana da reflorestação nacional

Doente esquecida surpreende médica a jogar computador

Teolinda Gersão recebeu prémio António Quadros

GNR e PJ investigam morte suspeita em Benavente

Teatro comunitário encheu Centro Cultural do Cartaxo

• Saúde

Acidente ferroviário provoca um morto e um ferido

Constrangimentos no abastecimento de água na Barrosa

• Outros Serviços

Jovem do Sardoal desaparecido há sete dias

Reformados e pensionistas de Benavente formam associação

Cavaleira Ana Rita colhida com gravidade no Cartaxo

"Inéditos" mostra vida e obra de Custódio Mira

Aldeia de luto chora a morte de três amigos

Novos desafios à imprensa regional

Encontrado cadáver de jovem desaparecido

Movimento Mais Santarém elege novos coordenadores

Duas vítimas mortais em acidente difícil de explicar

Assembleia de investigadores debate teatro na educação

Menino de oito anos à espera de um milagre

Fundo de 60 milhões para as empresas do Ribatejo

• Restaurantes

Agenda e Eventos
<< Novembro 2013 >>
Se Te Qu Qu Se Sá Do

4

5

6

7

1

2

8

9 10

3

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

www.rederegional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6778&Itemid=91

1/2

19/11/13

Semana da ciência nos mercados e centros comerciais

SOBRE NÓS

LIGAÇÕES ÚTEIS

PARCERIAS E APOIOS

+ Estatuto Editorial

+ Farmácias de Serviço

Festival de Folclore de Almeirim

+ Ficha Técnica

+ Centros de Saúde

Limpar Portugal 2012

+ Contactos

+ Hospitais

Grupo Fut. Emp. Comércio (Caixeiros)

+ Autocarros (Rodoviária do Tejo)
+ Comboios (CP)

w w w .rederegional.com

www.rederegional.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6778&Itemid=91

(c)2011 todos os direitos reservados

2/2

