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O Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio já atingiu os 15 mil visitantes, meta da direcção
para o ano 2008. Desde a inauguração oficial a 15 de Dezembro de 2007, o espaço localizado
junto aos Olhos d’Água, no concelho de Alcanena, recebeu já 15.043 visitantes. A maioria
dos visitantes é oriunda dos distritos de Santarém, Lisboa, Leiria e Setúbal, tratando-se
sobretudo de estudantes.
No complexo é possível saber um pouco mais sobre a evolução geológica do Maciço Calcário
Estremenho através de uma plataforma de simulação da realidade virtual, observar a três
dimensões a influência do clima no caudal do rio Alviela ou ver como vive um morcego
cavernícola em módulos interactivos.
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redacção de O MIRANTE.
Gostei

Sem Opiniao ...
O Mirante dos Leitores

Concordo

Sem Opiniao ...

Comentários

Agora falo eu
Se eu fosse jornalista
Entrevista

RSS

Outras Notícias

Edição Actual
1ª Página

LINKS ÚTEIS

Nome

Email

Três Dimensões
ESPECIAL S.Martinho
Entrevista 21º Aniversário
Depoimentos 21º
Aniversário
Reportagens 21º
Aniversário
Inquéritos 21º Aniversário
Galeria
Num Só Clique

semanal.omirante.pt/index.asp?idEdicao=365&id=48472&idSeccao=5411&Action=noticia

· Ramalho Eanes fala sobre a República em
Santarém
· CDU faz balanço negativo de mandato de Moita
Flores
· Parto sem dor chega à maternidade de Abrantes
· Escritor dedica livro ao corpo clínico do Hospital de
Santarém
· Recolha de sangue para o Hospital de Santarém
· Que nem rainhas com coroa. São assim as três
romãs verdes e luzidias que Rosa Rodrigues
· Alguns profissionais falham na denúncia de
situações de maus-tratos a crianças e jovens
· Pena suspensa para homem que abusava da
sobrinha menor
· Acidente em Espanha invade de luto Tomar, Ourém
e Ferreira do Zêzere
· Coronel-médico Manuel Ferreira Correia deve ser
perpetuado em Almeirim
· Projecto artístico para imortalizar eucalipto
bicentenário
· Câmara de Tomar ajuda a pagar requalificação da
Mata dos Sete Montes
· Aprovados trabalhos a mais em largo de Valada
· Poluição causa mais uma mortandade de peixes no
rio Almonda
· ETAR de Alcanena responsável pelo último
atentado ambiental no Alviela
· Câmara de Ourém entrega candidatura à
regeneração urbana de Fátima
· Nove anos de prisão para agricultor que matou
operário que furtava melão
· Família acusa técnica da Segurança Social de não a
acompanhar
· Passeio de bicicleta em solidariedade com atleta
que sofreu acidente
· Cada vez há mais pessoas que trabalham a pedir
ajuda a instituições de caridade
· Câmara de Torres Novas apoia instituições
· Entroncamento ajuda famílias carenciadas
· Piscinas da Chamusca reabrem dia 17 de Novembro
· Detido suspeito de copiar dezenas de cartões
Multibanco na região
· Prova do Azeite nos restaurantes do concelho da
Barquinha
· Rapariga de 17 anos morre num despiste em
Salvaterra de Magos
· Voto de pesar por Amadeu Baptista
· Câmara de Ourém alerta para cuidados a ter no
Inverno
· Assaltante atropelado mortalmente por carro da BT
durante perseguição policial
· Morreu antigo matador de toiros Joaquim Marques
· Abastecimento de água à Escola Agrária
normalizado
· Curso de Suporte Básico de Vida
· Espingardaria infringe lei das acessibilidades para
garantir alvará
· Rancho folclórico ocupa antiga escola primária da
Fajarda
· Faleceu o primeiro presidente da Câmara de Tomar
eleito após o 25 de Abril
· Trânsito condicionado em pontões de Ourém e
Tomar
· Escola e Jardim-de-Infância de Amiais de Baixo já
têm refeitório
· Vereador quer saber o estado de equipamentos de
recreio em Salvaterra de Magos
· Peregrinação do Ícone S. Paulo e da Chama
Vocacional
· Inaugurado Centro Local de Aprendizagem de
Universidade Aberta em Coruche
· Gabinete de apoio à sexualidade juvenil em Tomar
· Gabinete de apoio ao aluno em Abrantes
· Bolsas de estudo em Coruche
· Praga de pombos, falta de auxiliares e degradação
na escola da Glória do Ribatejo
· Sede do rancho na antiga escola dos Foros de
Lagoíços
· Câmara Municipal do Cartaxo vai pagar reembolso
da compra de manuais escolares
· Pais de aluno apresentam queixa na DREL contra
professora
· Câmara de Almeirim quer distribuir monos em bom
estado às famílias carenciadas
· Unidade de Saúde Familiar de Pernes de malas
aviadas
· Jornalista da TVI vítima de leucemia rara foi
sepultada em Santarém
· Rescindido contrato com empresa que garantia
funcionamento do SAP do Centro de Saúde de
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funcionamento do SAP do Centro de Saúde de
Coruche
· Agentes privados ajudam a remodelar Serviço de
Esterilização no Hospital de Abrantes
· Municipais de Coruche recebem nova ambulância
· Intervenção permanente em Rio Maior
· Autarca de Benavente diz que localização de
Serviço de Urgência Básica em Coruche é “irracional”
· PSD quer cartão do idoso em Almeirim
· Candidatura da cultura avieira a património
nacional entregue a 19 de Janeiro
· Igreja matriz de Coruche completa 50 anos
· Câmara de Santarém obriga loteadores a
concluírem obras de urbanização
· Definidos novos lugares para paragem de táxis em
Santarém
· Escola inaugura estátua de Mem Ramires
· Adjudicada remodelação da Praça 5 de Outubro
· Correios de Tomar em instalações provisórias
· Rapariga de 17 anos morre num despiste em
Salvaterra de Magos
· Vila Franca de Xira adia construção do novo
cemitério
· Foi com um copo de água-pé e uma sandes de
febra nas mãos que ''Ti Chico'' antecipou o São
Martinho em Vialonga
· Dois homens sobrevivem a ataque com vários tiros
· Comerciantes da Serpa Pinto querem mais
iluminação
· Moradores da Pedra Furada queixam-se de falta de
iluminação
· Velho edifício do tribunal de Vila Franca de Xira vai
ser usado para fins culturais
· Falta de segurança na passadeira de Castanheira
do Ribatejo continua a preocupar moradores
· Ilda Figueiredo chama coveiro ao “ministro da
Agricultura”
· Família de doente cardíaca indignada com mau
atendimento nas urgências
· Nova creche em Vialonga para 66 bebés e crianças
· Póvoa de Santa Iria quer escola secundária
· Recolha de elementos memoriais sobre forcados
· Povos tem novo espaço para educação pré-escolar
· Uma espera angustiante nas urgências do hospital
· Polícia recuperou 28 caixas de brinquedos furtados
· Carros ao abandono nas traseiras de prédio na
Póvoa de Santa Iria
· Assaltante escondeu-se debaixo de tanque
· Cercipóvoa regularizou vencimentos, mas subsídio
de férias ficou por pagar
· Bombeiros Municipais de Coruche recebem nova
ambulância
· Estaleiros ilegais e barracas continuam a proliferar
junto às Bragadas
· Moradores do Cabo queixam-se de maus cheiros da
ribeira da Verdelha
· Habitantes da Granja querem traçado de alta
velocidade longe do concelho
· Câmara de Vila Franca de Xira quer turismo nos
mouchões
· Cidadãos do Sobralinho exigem indústria nos
terrenos da Previdente
· Castanheira do Ribatejo vai ter mais área
urbanizável
· Câmara do Cartaxo vai pagar reembolso da compra
de manuais
· Mais de cem crianças em risco no concelho de
Azambuja
· Serviço de expediente da Câmara de Azambuja
assume erro na abertura de carta
· Crise potencia violência doméstica em Vila Franca
de Xira
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