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Outras Notícias

· Marcos de correio na mira dos assaltantes em
Tomar
· Bombeiros de Rio Maior distinguem operacionais
· Mais um caso de roubo a carrinha de distribuição de
tabaco
· Águas do Ribatejo sem tolerância para quem não
pagar água
· Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
inaugurada na Chamusca
· Jantar e concerto para ajudar família de motorista
falecido em acidente
· Subsídios para actividades de associações de
Coruche
· Degradação do bairro do Girão contrasta com nova
zona comercial
· Demissões na direcção da Casa do Ribatejo em
Lisboa
· PSP tira agentes das secretárias para aumentar
policiamento em época natalícia
· Saída da A23 para Meia-Via considerada perigosa
· Grupo Académico de Danças Ribatejanas recebe
Medalha de Ouro de Santarém
· Tolerância de ponto gera confusão nas escolas do
Entroncamento e motiva inquérito
· Câmara apoia Festival de Folclore Celestino Graça
· Ministério do Ambiente lamenta “profundamente”
declarações de Moita Flores
· Assembleia geral nos Bombeiros de Pernes
· Redes ilegais da pesca do meixão param exercício
dos fuzileiros
· Colégio Infante Santo assinala primeira década de
existência com diversas actividades
· Dia Mundial dos Direitos Humanos assinalado em
escola de Caxarias
· Museu Rural e do Vinho do Cartaxo reforça serviço
educativo
· Alunos de Fotografia do Politécnico de Tomar
acampam em protesto
· Misericórdias do Ribatejo não escapam à crise e
anunciam prejuízos crescentes
· Câmara de Ourém vai criar Divisão de Apoio Social
· Cozinheiro do ano é ribatejano e trabalha em
restaurante requintado em Lisboa
· Aluna de Tomar sofre ferimentos ligeiros após cair
de autocarro em andamento
· GNR apreende três mil quilos de pinhas
· Centro escolar de Vilar dos Prazeres esbarra em
terrenos privados
· As inundações do Entroncamento são um tormento
para o casal Azevedo
· Papa em Fátima no próximo dia 13 de Maio
· Barcos de recreio voltam ao rio Nabão
· Mercado municipal de Tomar abre nalguns feriados
em 2010
· Jovem encontrado morto em casa

· Município do Cartaxo distinguiu personalidades no
aniversário do concelho
· JS Cartaxo promove campanha de angariação de
alimentos e vestuário
· Museu Escolar promove encontros
· Câmara de Almeirim adere às redes sociais
· Trabalhadores da Pifertubos em Alverca temem
desemprego
· Bloco de Esquerda sai à rua para apontar o dedo
às barreiras arquitectónicas
· Ministério do Ambiente lamenta “profundamente”
declarações de Moita Flores
· Lições de civismo em Castanheira do Ribatejo
resultam em árvore de Natal comunitária
· Demissões na direcção da Casa do Ribatejo em
Lisboa
· Bibliotecas de Azambuja assinalam Natal
· Ajudar a combater o cancro com boa disposição,
música e teatro
· Água da Barrosa tem qualidade e pode ser
consumida
· Azambuja promove III Concurso Literário no
concelho
· Câmara de Azambuja atribuiu subsídios à Junta de
Vila Nova da Rainha
· Junta de Aveiras de Cima recebe apoios financeiros
· Azambuja organiza festa em Honra do Padroeiro
Mártir São Sebastião
· Problemas na estrada nacional preocupam autarca
de São João dos Montes
· Bombeiros de Rio Maior distinguem operacionais em
tempo de aniversário
· Jantar e concerto para ajudar família de motorista
falecido em acidente
· Associação de Reformados do Sobralinho organiza

Arquivo

Sociedade

Carsoscópio com cerca de 35.000
visitantes em dois anos 

Edição de 2009-12-17

O Centro de Ciência Viva do Alviela/Carsoscópio celebrou o seu segundo aniversário, tendo
recebido mais de 34.800 visitantes, nacionais e estrangeiros, desde que foi inaugurado, em
15 de Dezembro de 2007, pelo Presidente da República.

A data foi assinalada com visitas ao Geódromo, ao Climatógrado e ao Quiroptário (gratuitas
para os munícipes de Alcanena), uma “banca de ciência”, com análises à qualidade da água do
rio Alviela e da Ribeira dos Amiais, jogos lúdico-pedagógicos (caminhada “na rota dos moinhos”
e peddy-paper) e um atelier de pinturas faciais.

O Carsoscópio resulta de uma parceira entre o município de Alcanena, o Parque Natural das
Serras d’Aire e Candeeiros e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico
de Leiria.
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· Associação de Reformados do Sobralinho organiza
festa de Natal
· Obras na passagem superior pedonal de Vila
Franca de Xira vão ser realizadas durante a noite
· Escola de Vialonga inaugurada há três meses já
precisa de intervenção
· Câmara de Benavente aprova orçamento de 22
milhões
· Câmara de Benavente aprova IRS de 5% para
2010
· Festa a favor do Dinis em Alhandra
· Arranjos exteriores concluídos em Alverca
· Mil assinaturas contra construção de mega
urbanização na Póvoa de Santa Iria
· ARC de Quebradas comemora 31º aniversário
· Praça e termas inspiram pinturas do serviço de
pediatra
· Plano de Pormenor do Parque Temático Lusolândia
aprovado à terceira tentativa
· BANIF do Carregado assaltado
· Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira troca
iluminações por cabazes de Natal
· Distrito de Lisboa vai receber novos militares da
GNR
· Pedreira de Trancoso continua sob vigilância de
comissão ambiental
· Município de Benavente aprova derrama de 1,5% e
0,5%
· Operação de limpeza em casa do filho do médico
que agrediu vizinho
· GNR detém dois homens suspeitos de capturarem
aves
· GNR apreende três mil quilos de pinhas
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