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Outras Notícias

· Câmara de Abrantes investe 60 mil euros em
trinta oliveiras centenárias
· Encontrado morto no carro em Vale de Santarém
· Tráfico de droga e prostituição em casas
abandonadas de Povos revoltam moradores
· Junta comemora dia da cidade de Vila Franca dois
dias depois
· Aldeia em choque com morte de jovem segurança
na linha do comboio
· Morreu esmagado quando ajudava a preparar as
festas da sua aldeia
· Fingiu estar apaixonada por mediador de seguros
e sacou-lhe mais de cem mil euros
· Suspeitas de exploração de trabalhadores
estrangeiros nos campos ribatejanos
· Apanhados dois casais que roubaram comida
· Vendedores impedidos de entrar no mercado de
Benavente instalam-se na rua
· Vila Franca investe 50 mil euros em novo robotário
para substituir o que está vandalizado
· Troca de manuais escolares em Alverca
· Rua 11 de Março no Forte da Casa está num
estado deplorável
· “O IPO é o único lugar no mundo que conheço
onde se fazem milagres”
· Câmara de Coruche estabelece pontes com Cabo
Verde
· ACISO lança livro “Fátima - Cidade da Paz”
· Um barbeiro ambulante por terras de Mação
· Câmara de Abrantes lança concurso para acabar
obras no mercado diário
· As invenções dos jovens cientistas da Escola
Secundária de Azambuja
· Couço recebe Semana de Arte, Cultura e Desporto
entre 6 e 13 de Julho
· “Sons e Sabores” este fim-de-semana em Ourém
· Peça de teatro “Escurial” estreia no Cartaxo
· Samora Correia recebe festival de gastronomia
· Venda de viaturas em mau estado em Rio Maior
· Câmara da Chamusca apela à limpeza de terrenos
· Nova direcção do IAC esforça-se por pagar dívida
de 3,5 milhões
· Desacatos voltam a inquietar moradores no centro
histórico de Tomar
· Piscinas da Chamusca reabriram para o Verão
· Deputados querem erradicar “situação absurda”
do policiamento em Ourém
· Câmara de Santarém obrigada a devolver quase
10 mil euros à ZON TV Cabo
· Candidato a bastonário da Ordem dos Advogados
contra Tribunal da Concorrência em Santarém
· Câmara de Santarém vende edifício do antigo
bingo por 200 mil euros
· Candidato da CDU à Câmara do Entroncamento
acusado de incitar à ocupação da via-férrea
· Grupo de desempregados de Arcena lança-se na
agricultura
· Recheio da gráfica Peres-Soctip rende mais de
dois milhões em leilão
· Alterações nos horários de Verão dos Transportes
Urbanos de Tomar
· Jurista da DECO presta atendimento gratuito em
Santarém
· Duas recolhas de sangue em Santarém em Julho
· Conferência sobre internacionalização de
empresas em Ourém
· Instituições de apoio social “inventam” cortes nas
despesas para poderem sobreviver
· Instituição de Solidariedade de Benavente acusada
de cobrar mensalidades acima do permitido
· Bombeiros de Salvaterra equipados com
ambulância do INEM
· Temporizadores nos fontanários públicos do
Cartaxo para evitar abusos
· Classificação de má qualidade da água do Agroal
deveu-se a valores anómalos registados em 2009
· Horário das piscinas de Forte da Casa reduzido por
ter menos utilizadores
· Piscinas ao ar livre do Cartaxo reabrem para o
Verão
· Suspensão de obras no Convento do Carmo gera
milhões de euros de prejuízo
· Dificuldades do empreiteiro embargam obras na
estrada entre Setil e Cartaxo
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ATL de Verão no Centro de Ciência Viva
do Alviela

Edição de 2013-07-04

O Centro Ciência Viva do Alviela abriu as inscrições para o ATL de Verão Carsoférias 2013, que
decorre entre 24 de Junho e 30 de Agosto, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 18h00.
A iniciativa promove actividades científicas, lúdicas e desportivas para os jovens dos 6 aos 12
anos e tem o custo de 7,50 euros por dia ou 30 euros por semana. A ficha de inscrição está
disponível no site www.alviela.cienciaviva.pt.
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· Altura do novo muro da Casa-Museu dos Patudos
cumpre requisitos legais
· Município cede mais espaços para a Cruz
Vermelha em Santarém
· Empresário obrigado a deitar abaixo 100 m2 de
armazém para obter licença
· Embrulhada com iluminações de Natal em
Santarém no tempo de Rui Barreiro está em tribunal
· Autarcas de Ourém enviam lista de exigências ao
Ministério da Saúde
· Bombeiros Voluntários de Mação com quartel novo
· Câmara de Coruche gasta 5 mil euros com artistas
de música
· Presidente da Assembleia de Almeirim aconselha
ex-trabalhadores da Aldesc a recorrerem à justiça
· Câmara critica pessoas que açambarcaram
sardinhas na festa de Benavente
· Reduzidas tarifas de água a lavandarias de
Azambuja
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