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Outras Notícias

· Lapa comemora Dia da Freguesia antes de voltar a
ser anexada à Ereira
· Moradores da Vala do Carregado indignados com
caminho esburacado e com lama
· Assalto a quiosque da Filarmónica Alverquense
causa prejuízo de 3 mil euros
· Prisão efectiva para casal que explorava mulheres
num bar de alterne em Alcanena
· Tentativa de roubo de fios de cobre deixa
Valhascos sem telecomunicações
· Dois detidos em Santarém por posse de mocas
· Empresário encontrado morto com tiro no peito
· Copiaram dados de 330 cartões bancários e
fizeram compras no valor de 64 mil euros
· Casal de jovens suspeito de furtar computador
portátil em Santarém
· GNR de Santarém recebe duas viaturas para
combater roubos nos campos
· Bebé de 16 meses atropelado em Besteiros já saiu
do hospital
· Vendedor acusado de abusar sexualmente de
menino no Porto Alto
· Acusada de falsificar assinatura da mãe e da irmã
para legalizar lar
· Escadas de São Sebastião no centro de Vila Franca
servem para consumir e traficar droga
· Junta da Póvoa de Santa Iria quer mais
policiamento depois de assalto à mão armada a
café
· A mãe que nunca desistiu da filha e que melhorou
com o apoio das técnicas de intervenção precoce
· Três homens respondem por falsificação de
receitas médicas com vinhetas de médicos de
Benavente
· Acidente com tractor causa ferido grave em Muge
· Advogado da Câmara de Ourém julgado por
difamação ao Santuário de Fátima
· Reconstituição de acidentes de viação em debate
em Santarém
· Adelino Gomes considera um acto de coragem
fazer jornalismo regional
· Loja de venda de óculos cria cartões de desconto
com símbolo da Câmara de Benavente
· Rosinha faz acordo com oposição para viabilizar
biblioteca de 5 milhões
· Parecer desfavorável inviabiliza centro de criação
de cobaias para investigação em Azambuja
· Centro Paroquial de Alcoentre quer fechar creche
com 20 crianças
· Homenagem póstuma em Alpiarça a anti-fascista
António Calarrão
· Atrasos nas duas principais obras em Tomar
· Aluna da Escola Alves Redol representa Portugal
em concurso internacional de Inglês
· Alunos do Cartaxo finalistas do Concurso
Challenge4you
· Jovem de Santarém volta a brilhar nas Olimpíadas
Nacionais da Filosofia
· Alunos criam imagem para Encontro das
Comissões de Protecção de Crianças em Risco
· Golegã desvia peregrinos do centro de Azinhaga e
indica-lhes caminho de campo
· Ferreira do Zêzere quer criar pólo de turismo
histórico em Avecasta
· Casais de Baixo recebe ateliê sobre “O que é ser
Ornitólogo?”
· Passeios pedestres voltam ao concelho de Mação
no dia 25 de Abril
· Desemprego em debate no Sardoal
· Associação Comercial de Santarém promove
sessão de esclarecimento
· “Anita” gastou um milhão de euros para criar zona
industrial que nunca saiu do papel
· Distrito de Santarém ultrapassa os 32 mil
desempregados
· Unidade de Saúde de Alhandra só começa a
funcionar a meio de Maio
· Marinhas do Sal de Rio Maior com mais procura
· Cartágua lança concurso de desenho infantil
· Seca e cheias num curto espaço de tempo não é
nada de extraordinário
· Professores do Politécnico de Tomar colocam
engenharia ao serviço da saúde
· Câmara de Coruche elabora projecto para obras
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Visitas gratuitas ao Centro Ciência Viva
do Alviela

Edição de 2013-04-18

Observações astronómicas e visitas gratuitas ao Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio,
situado nos Olhos de Água (Alcanena), é o que vai proporcionar a iniciativa “Astronomia no
Carso” na sexta-feira, 19 de Abril, a partir das 21h00. A organização pertence ao Clube
Bio-Ecológico “Amigos da Vida Selvagem” e ao Carsoscópio.

A actividade é gratuita mas sujeita a inscrição obrigatória, que poderá ser efectuada através dos
telefones 249 891 431 ou 916 214 298, ou do email amigosvidaselvagem@sapo.pt. Poderá,
ainda, consultar o site e o facebook dos AVS em http://amigosvidaselvagem.blogs.sapo.pt e
http://www.facebook.com/AmigosVidaSelvagem.
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na ponte da Santa Justa
· Docente do IPT escolhido para integrar exposição
no Brasil
· Azambuja só terá futuro se conseguir cativar
empresas a instalarem-se no concelho
· Museu do Alporão continua fechado à espera de
obras
· Barreiras de Santarém voltam a ser tema de
debate na Assembleia da República
· Autarcas contra fecho da estação dos Correios de
Pernes
· Resíduos hospitalares perigosos tratados com
tecnologia de ponta no Eco-Parque do Relvão
· Enfermeiros anunciam greve nos hospitais do
Médio Tejo
· Centro de Emprego e Formação de Tomar abriu
portas durante uma semana
· Utentes questionam Hospital de Santarém sobre
falta de medicamentos
· Joaquim Ramos saiu do coma mas continua nos
cuidados intensivos
· Em busca do violino perdido
· Caminhada pela zona do Agroal
· Centro Cultural Azambujense organiza Peddy
Paper
· Mário Júlio é o próximo convidado das Conversas
da Taberna
· O último oleiro de Muge continua a trabalhar aos
70 anos
· Uma festa de solidariedade nascida da imaginação
de dois amigos
· Utente do lar Padre Tobias fez 103 anos
· Feiras de artesanato voltam a Mação
· Maria Barroso participa nas tardes de “Chá e
Poesia” em Santarém
· Mais de 50 actores amadores vão apresentar
comédia no Cartaxo
· “Chá & Poesia” em Asseiceira celebra a liberdade
· Concerto assinala 25 anos da Associação Coral
Ares Novos
· Eduardo Cintra Torres no Museu do Neo-Realismo
· Aluno de dez anos pontapeia professora em escola
do concelho de Almeirim
· Empresa da Póvoa importava droga
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