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Outras Notícias

· Bombeiros de seis concelhos em incêndio num
terreno com mato seco
· Antiga estrada entre Vialonga e Santa Iria da
Azóia usada para despejar entulhos
· Banco na Malva Rosa assaltado pela segunda vez
em mês e meio
· Atropelamento de idosa sublinha falta de
segurança na EN 118 que atravessa o Tramagal
· GNR e PSP apanham 38 condutores com álcool no
fim-de-semana na região
· Detida por burla
· Incêndio em casa do centro histórico de Vila
Franca desaloja casal
· Uma cadeira de rodas para o Micael
· Acidente com tractor provoca um ferido grave em
Rio Maior
· Colégios particulares fecham no Cartaxo e em Vila
Chã de Ourique
· Detida jovem suspeita de atear fogo em Tomar
· Município apresenta queixa por roubo de santa à
entrada de Ourém
· Dois mortos e um ferido grave em acidente
· Onda de roubos de contadores de água está a
preocupar autoridades
· Insolvência de construtora provoca mais um
entrave nas obras do rio Grande da Pipa
· Rotary International instala-se em Alverca do
Ribatejo
· Escola do Brejo em Alverca está em risco de
fechar
· Fechou o espaço que custou 375 mil euros para
instalar colectividades na Vala do Carregado
· Projectos para recuperar património de Póvoa de
Santa Iria recusados pela Direcção Geral de Cultura
· Câmara não permite acampamentos de ciganos
em Almeirim
· Recebeu carta registada da câmara para levantar
as suas próprias ossadas
· Bombeiros Municipais do Cartaxo não cumpriam
regras de emergência médica
· Câmara de Abrantes condecora Escola Prática de
Cavalaria
· Faleceu o Comandante Morga do Entroncamento
· Apanhado homem que plantava cannabis
· Moradores queixam-se que jardim de São
Domingos está ao abandono
· Dificuldades de construtora atrasam remodelação
da Estrada da Estação
· Parque de Campismo de Alpiarça reabre ao
público
· Professores do Agrupamento de Escolas de
Vialonga na Áustria
· Obras deixadas a meio prejudicam moradores e
comerciantes em rua de Vila Franca de Xira
· Café Central de Vila Franca pode ser transformado
em posto de turismo
· Um fim que se adivinhava
· Vila Franca Centro encerra no fim de Outubro
· Governo obriga Insignare a cortar três turmas de
ensino profissional
· Câmara de Ourém pondera deixar de coordenar
AEC no concelho
· Vila Franca de Xira dá livros a alunos do primeiro
ciclo
· Obras na escola primária da Carregueira
terminadas
· Gestão privada do Hospital de Vila Franca com
produtividade acima do previsto
· Hospitais da região com vagas abertas para
contratação de especialistas
· Quase um milhão de euros em obras de
saneamento básico em Abrantes
· Residência assaltada na Parreira
· Dia Internacional da Juventude em Samora
· Município ajuda Corujas a comprar nova carrinha
· Monumentos de Santarém têm novo mapa
promocional mas alguns só são visitáveis por fora
· Deputado pede esclarecimentos ao Governo sobre
novos pórticos na A23
· Centro de Negócios de Rio Maior acolhe serviços
do IEFP
· Inscrições para Pedalada pelo Ambiente em Vila
Franca de Xira
· Rotary Clube de Abrantes homenageia coronel

Sociedade

Noite dos Morcegos no Centro de Ciência
Viva do Alviela

Edição de 2013-08-08

Quem quiser descobrir várias curiosidades sobre a vida dos morcegos só tem de inscrever-se na
iniciativa “Noite dos Morcegos” que o Centro de Ciência Viva do Alviela, nos Olhos d’Água,
próximo de Alcanena, está a dinamizar. As próximas datas são 9, 16, 23 e 30 de Agosto. O
programa permite observar em directo a vida dos morcegos cavernícolas através de câmaras de
infravermelhos e acompanhar a saída destas espécies para caçar.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.
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Meireles dos Santos
· Vila Franca de Xira perde dois milhões de receitas
do IMI
· Comitiva brasileira visitou Rio Maior
· Proprietário cumpriu ordem do tribunal e fechou
caminho privado
· CRIC com obras paradas devido a atraso nas
transferências de fundos comunitários
· Coruche mantém mensalidade de 121 euros nas
creches municipais
· Guarda ferido ao intervir em caso de violência
doméstica em Abrã
· Quilos de lagartas retirados do relvado do Estádio
de Fátima
· Beneficiação de estradas na Chamusca
· Associação Santarém Capital da Gastronomia vai
ser extinta mas a antecessora continua a existir
· Lezíria do Tejo vai ter marca específica de
promoção turística
· Altura do polémico muro da Casa-Museu dos
Patudos é para manter
· CDS de Santarém concorre a apenas seis
assembleias de freguesia
· Guerras entre vizinhos e pedidos de emprego
enchem agenda do presidente da Câmara de
Alpiarça
· Câmara de Abrantes anula licenciamento da
fábrica da RPP Solar
· “Quando vivemos no meio da guerra é impossível
não ver a vida com outros olhos”
· Esforços da câmara para repor viagens gratuitas
para ferroviários sem sucesso
· Acusado de abuso sexual suspenso de funções
· Orçamento Participativo de Vila Franca com mais
adesão devido a votos por mensagem
· Benavente perde dois milhões com nova lei das
finanças locais
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