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SALADA DE ERVILHAS
COM BATATA E QUEIJO
FETA

Já abriu a corrida às inscrições para as Carsoférias de Natal 2013,
um programa de atividades de tempos livres dedicado aos mais
novos
Oh oh oh! Vem aí o Natal e com ele o frio. Mas não é caso para
deixar os filhos à lareira. No Centro Ciência Viva do Alviela são
muitas as atividades que prometem aquecer o Natal dos mais novos. Dirigido a jovens dos 6 aos
12 anos de idade, as CARSOFÉRIAS de Natal 2013 pretendem estimular o gosto pela ciência
através da realização de atividades científicas e lúdicas. As Carsoférias de Natal realizam-se nos
dias 18, 19 e 20 de dezembro, 2 e 3 de janeiro, entre as 10h00 e as 18h00.
Confecionar um saboroso bolo-rei, bolachas e compotas enquanto se conversa sobre
fermentação, conservação e microrganismos, desvendar os segredos do bosque, fazer neve a
“fingir” ou construir um Pai-Natal-Sempre-em-Pé são apenas algumas das atividades que vão dar
mais ciência ao Natal.
O preço das Carsoférias é de 10,00€ por dia, 25,00€ três dias e 17,50€ dois dias, tendo um
número máximo de 20 participantes e mínimo de 6 (inscrição obrigatória). Para mais informações,
consultar www.alviela.cienciaviva.pt.
Centro Ciência Viva do Alviela
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.

Esta salada fica deliciosa
graças ao sabor bom e rico
das batatas e das ervilhas. Os
produtos da época fazem toda
a diferença. Tornam tudo mais
saboroso.
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CENTRO DE ESTUDOS
MUSICAIS

ORQUESTRA DE
ACORDEÕES DO CARTAXO
Com a orientação da
professora Maria João Sousa,
esta orquestra já tem renome
internacional e realizou
diversos concertos em
Portugal e no estrangeiro
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