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Outras Notícias

· O MIRANTE Diário Online com 550 mil
visualizações
· Autor confesso de incêndio em Ourém escapa à
prisão se fizer tratamento
· Nome de ex-autarca de Vialonga foi aprovado
duas vezes para ruas da freguesia
· Posto de Turismo de Vila Franca com horário
alargado no Colete Encarnado
· Corrida da Feira de Maio em Azambuja
· Pais de jovem que se terá suicidado na ponte de
Vila Franca vivem angústia de não saberem do
corpo
· Facadas na Semana Taurina de Samora levantam
preocupações sobre segurança
· Rapaz de 13 anos roubou vizinhos num prédio de
Almeirim com a ajuda de quatro amigos
· Três feridos em colisão de ambulância de
Constância com outro automóvel
· Cães roubados em Almeirim recuperados em
acampamento de Coruche
· Menina de três anos de Benavente morre em
acidente de carro a 30 metros do local de trabalho
do pai
· Detido em Tomar quando tentava furtar
automóvel
· Criança ferida em colisão entre motociclo e
automóvel em Abrantes
· Prazo de construção do Centro Escolar de Fráguas
prolongado até final de Junho
· Idoso colhido por comboio no apeadeiro de
Virtudes
· Rastreio Gratuito do colesterol
· Asseiceira comemora 30 anos da criação da
freguesia
· Ex-catequista de Aveiras de Baixo apanha sete
anos de prisão por abuso de crianças
· Dois feridos numa briga em Vale de Figueira
· Publicidade selvagem dá multa até sete mil euros
· Antigas casas das OGMA em Alverca continuam a
ser usadas para consumo de droga e prostituição
· Queixas levam câmara a preocupar-se com edifício
inacabado nas traseiras da Alfândega de Alverca
· Médico de Santarém em prisão preventiva por
suspeita de corrupção
· Idoso morre em incêndio em lar de Salvaterra de
Magos
· Serviços de emergência socorreram 91 pessoas
em Fátima sem casos graves
· Membros do Clube de Leitores já estão de malas
aviadas para ir para a praia
· Bombeiros de Abrantes editam manual de
comunicação em casos de emergência
· Luto municipal pela morte do empresário de
Santarém José Manuel Cordeiro
· Autarca de Mação reclama obras nas estradas
nacionais do seu concelho
· Recomeçaram as obras no antigo matadouro de
Santarém
· Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes
inaugura nova sede
· Centro de Investigação Veríssimo Serrão e
Associação de Casével cooperam
· Memórias do 25 de Abril para ouvir no Círculo
Cultural Scalabitano
· Saída de médicos de Alverca obriga pessoas a
esperarem mais de cinco horas
· Lixo acumula-se nas ruas de Vila Franca por falta
de pessoal para o recolher
· Ex-presidente dos Bombeiros de Salvaterra diz que
processo por desvio de dinheiro teve motivações
políticas
· Passeio junto a depósito legal de Povos está em
estudo
· Vila Franca de Xira recebe estágios na área do
turismo
· Moradores queixam-se das ramagens de árvores
que chegam às janelas do quinto andar
· Árvores danificam condutas subterrâneas em São
Domingos
· Vistoria a antiga fábrica na Azinhaga não detecta
riscos de ruína da chaminé
· Exposição de desenhos de crianças no Hospital de
Santarém
· Joaquim Esperancinha está de saída da

Sociedade

“Predadores da Noite” em foco no Centro
Ciência Viva do Alviela

Edição de 2014-05-15

O Centro Ciência Viva do Alviela (CCVAlviela) promove no dia 17 de Maio, pelas 16h30, a
actividade “Predadores da Noite”. Com base nos animais noctívagos, irá falar-se de aves de
rapina nocturnas, com Ana Marques do Projecto TytoTagus, do lobo ibérico com Francisco
Petrucci-Fonseca, do Grupo Lobo, e de morcegos com Maria João Silva, do CCVAlviela.

A par de toda a aprendizagem sobre os diferentes animais haverá um pic-nic partilhado,
observação de aves de rapina no seu habitat e um passeio até à entrada de uma gruta para ver
a saída dos morcegos para caçar. As inscrições são obrigatórias e devem ser feitas através do
número 249881805 ou do email info@alviela.cienciaviva.pt.

A iniciativa é realizada com a colaboração do Grupo Lobo e da Universidade de Évora para
comemorar o Dia Mundial das Famílias e o Dia Internacional da Diversidade Biológica.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.

Gostei Concordo
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administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo
· Câmara do Sardoal vai requalificar zonas de lazer
da Lapa e Rosa Mana
· Segundo Cruzeiro Religioso desce o Tejo por
etapas de Alvega até Lisboa
· Igreja do Alporão continua de portas fechadas à
espera de obras
· Cidadãos vão limpar a Fonte das Figueiras em
Santarém
· Laboratório de Conservação e Restauro do IPT
recupera troféus do União de Tomar
· Não há dinheiro para o Festival de Estátuas Vivas
de Tomar
· Ex-presidente do Clube Taurino Vilafranquense
parte para o Congo à procura de uma vida melhor
· Recolha de sangue no Sobralinho
· Vila Franca de Xira recebe estágios na área do
turismo
· Basílica de Fátima fecha para obras
· Constância assinala Dia Internacional dos Museus
com diversas actividades
· Foi passar férias e acabou por ficar a trabalhar no
Canadá
· Alunos de Alcanena vencem fase distrital do
Concurso Nacional de Leitura
· Forno da cantina do Centro Escolar da Azinhaga
continua avariado
· Campanha de adopção de cães e gatos em Torres
Novas
· Festa Templária em Tomar promove quatro dias
de regresso ao passado
· Problemas com entradas no concerto dos “Amor
Electro” em Vila Franca de Xira
· Concurso de pintura quer animar centro histórico
de Constância
· Festival Nacional de Folclore em Riachos no dia 7
de Junho
· Biblioteca da Chamusca recebe conversa sobre
trouxas-de-ovos
· Jovem escritor recebe voto de louvor da
Assembleia Municipal de Santarém
· Adriano Moreira fala da Crise de Democracia em
Abrantes
· Mercado tradicional no domingo em Mouriscas
· Novo sistema de abastecimento de água da
Azerveira e Raposa inaugurado e abençoado
· Médio Tejo aposta na inovação e coesão social em
plano a concretizar até 2020
· Câmara do Cartaxo pondera aderir ao Fundo de
Apoio Municipal
· Águas de Santarém facilita pagamentos para
evitar cortes de abastecimento
· Autarcas de Rio Maior contra financiamento estatal
a colégios privados de concelhos vizinhos
· Câmara quer disciplinar estacionamento no centro
de Almeirim
· Crise ambiental debatida nas Jornadas de Gestão
do Território no IPT
· Transporte a pedido no Sardoal com início a 19 de
Maio
· Concelho de Alcanena ambiciona mais projecção
na viragem do centenário
· Câmara do Cartaxo chega a acordo com banco e
consegue suspensão de penhora
· Moção contra desclassificação do Tribunal de Vila
Franca de Xira
· Câmara de Santarém distribui 918 mil euros pelas
freguesias em 2014
· Concelhia do PSD de Santarém vai a eleições no
fim do mês
· Futuro dos funcionários da extinta Rumo 2020 nas
mãos do Governo
· Mário Pereira vai avançar com queixa-crime contra
vereador Francisco Cunha

2008 © Jornal O MIRANTE, todos os direitos reservados | Termos de Utilização | Política de Privacidade | FAQ’S | Contactos | RSS

Voltar ao topo

O Mirante Semanário online - 15-05-2014 - Sociedade - “Predadores d... http://semanal.omirante.pt/index.asp?idEdicao=652&id=100623&idSe...

2 de 2 19-05-2014 17:50


