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Escola de Natação de Santarém
entrega cabaz solidário
(http://jornaldeca.pt/escola-
de-natacao-de-santarem-entrega-
cabaz-solidario/)

“Abril depois de Abril” apresentado
no Cartaxo (http://jornaldeca.pt
/abril-depois-de-abril-apresentado-
no-cartaxo/)

Centro de Ciência Viva discute
Outernet (http://jornaldeca.pt
/centro-de-ciencia-viva-discute-
outernet/)

Cartaxo celebra Liberdade com
desporto para todos
(http://jornaldeca.pt/cartaxo-
celebra-liberdade-desporto/)

Pontével recebe baile da pinha
(http://jornaldeca.pt/pontevel-
recebe-baile-da-pinha/)

Centro de Ciência Viva discute Outernet - http://jornaldeca.pt/centro-de-ciencia-viva-discute-outernet/
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(http://jornaldeca.pt/wp-content/uploads
/2016/03/poster1_red.jpg)2016 é o ano do
futuro no Centro Ciência Viva do Alviela –
Carsoscópio.

Tecnologia transparente, outernet,
transportes supersónicos, carros movidos a
hidrogénio, modificação genética de
alimentos ou aumento da esperança média
de vida são os temas que preenchem
os Cafés de Ciência promovidos por este
espaço de ciência em algumas noites de
sexta-feira, às 21h.

Tecnologia transparente foi o primeiro tema. em janeiro. Agora, é a vez da Outernet.

Este Café de Ciência está marcado para dia 1 de abril. Aqui poderá ficar a perceber as
mudanças que o acesso gratuito e universalizado à Internet trazem ao futuro das
sociedades e as alterações ao nível da privacidade dos dados, com Pedro Veiga,
professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa.
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(http://jornaldeca.pt/vila-cha-de-ourique-
dedica-dia-a-jovens/)
No âmbito do projeto “O Jovem: Presente e
Futuro” vai realizar-se, a 30 de março, um
dia de atividades dedicadas aos jovens da
freguesia de Vila Chã de Ourique.

(http://jornaldeca.pt/torneio-de-boccia-
no-pavilhao-do-inatel/)
No próximo dia 8 de abril, às 9h00, os
participantes no Torneio de Boccia,
integrado no programa Mais Lezíria, vão
mostrar a modalidade a todos os que
queiram assistir à competição. A prova está
integrada num conjunto alargado de
eventos desportivos organizados pelo
projeto Mais Lezíria, da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo.
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