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Em pouco mais de um mês o Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio, situado nos Olhos
d’Água (Alcanena), já acolheu mais de mil visitantes, entre visitas individuais e de grupo. O
equipamento foi inaugurado a 15 de Dezembro pelo Presidente da República e tem registado
uma maior afluência aos fins-de-semana. Até dia 22 de Janeiro tinha recebido 1032 pessoas.
O geódromo é o espaço preferido de exposição. A plataforma de realidade virtual que
acompanha os movimentos do filme é o ex-líbris do equipamento. Desenvolvida pela Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria (tal como as restantes
exposições interactivas permanentes), proporciona uma viagem virtual ao longo de 175 milhões
de anos, contando a história da formação e evolução geológica do maciço calcário estremenho.
O Centro Ciência Viva do Alviela engloba ainda o climatógrafo, um filme a três dimensões sobre
a influência do clima na nascente do Alviela, e o quiroptário, um conjunto de módulos
interactivos acerca da vida dos morcegos cavernícolas.
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· Ensinar a palavra de Deus a crianças não é uma
missão fácil
· Menos crianças e catequistas mais velhas
· Tigres fugiram da jaula e andaram à solta em
Azambuja
· PSP já está a policiar sul do concelho de Vila
Franca de Xira
· Arguido morre na sala de audiências do Tribunal
de Tomar
· Actividades de enriquecimento curricular nas
escolas está a acabar com os ATL
· As razões de uma “morte anunciada”
· Convites para a entrega dos Prémios
Personalidade do Ano
· Supremo Tribunal de Justiça dá razão a O
MIRANTE no caso das notícias sobre o ISLA
· Três anos e meio de prisão para jovem que
abusou sexualmente de criança
· As mãos calejadas de António Santos
· Pegas memoráveis recordadas
· Povo insurgiu-se contra morador que queria calar
o relógio da igreja de Montalvo
· O caso do sino de Cortiçóis
· Agente da BT deu boleia e deteve autor de roubo
de automóvel
· Sete jogos sem vencer deixam Fátima em posição
difícil
· Sérgio Maurício Formador Nacional de Curso
Nacional de Juízes de Desporto Escolar
· O regresso do padre cantor
· Não há mexidas nas urgências dos hospitais de
Torres Novas e Tomar
· Agrupamentos substituem Sub-Região de Saúde
· Velas acesas contra a falta de médicos em Torres
Novas
· Casamentos com estrangeiros aproximam
portugueses de outras culturas
· Uniões com brasileiros aumentaram cinquenta por
cento
· Rosa Garcia veio de Espanha atrás da paixão da
sua vida
· Os amarantinos que se fixaram em Vialonga
· Um grupo tradicional com bombos, caixas,
concertinas e cabeçudos
· Aventura e solidariedade conduzem empresários
ribatejanos até ao Mali
· Câmara Municipal de Alpiarça não tem “autoridade
moral” para aplicar coimas
· Jovem que matou funcionária da bomba de
Benavente não está acusado de homicídio
· Nova igreja em São Domingos “é uma aventura
arriscada”
· ETAR de Alcanena não é a única responsável pela
poluição do Alviela
· “Estão criadas as condições para avançar”
· Azambuja reduz taxas a proprietários impedidos
de construir por causa do aeroporto
· Avalancha de obras promete mudar a face da
cidade de Santarém
· Moita Flores alimenta tabu
· Câmara contrai empréstimo
· Rosinha garante que está para breve resolução do
viaduto dos Caniços
· Arnaldo Santos deixa comando dos Bombeiros
Torrejanos
· Os novos voluntários da Cruz Vermelha de
Santarém
· Misericórdia de Azambuja tem novo espaço de
acolhimento
· A arte de transformar pedaços de madeira em
autênticas obras primas
· Mulher violada andou oito horas num jipe com
arma apontada
· Autoridades não controlam os canídeos em
situação ilegal
· Problemas com cães na região
· Ministério Público pede absolvição de maioria dos
acusados de tráfico de droga
· Um livro que explica como se fez em Portugal
literatura socialmente comprometida
· Alargamento de rua em Ribeiro do Fernando
inacabada por falta de terrenos
· Coruche vai ter ponte militar sobre o Sorraia
· Lar de Pontével e Sede da Associação Humanitária
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são prioridades para o Município
· Fuga de gás no Alto do Bexiga era problema que
se arrastava há dois anos
· Câmara de Almeirim propõe parceria para
construção de hospital de retaguarda
· Na hora da despedida da assembleia municipal
· Preço da assinatura de O MIRANTE não sofre
alterações em 2008
· A primeira-dama de Portugal
· Associações de Coruche recebem apoios do
município
· Novo jardim-de-infância em Povos
· Jovens de Salvaterra vão praticar golfe
· Rádio Ribatejo vai ter nova antena em Arrifana
· Assaltantes levaram caixa multibanco da CLC em
Aveiras de Cima
· Morreu Ivone Dias Lourenço
· Visitas às freguesias de Vila Franca de Xira com
nova agenda
· Exposição sobre requalificação urbana no centro
comercial
· Curso de astronomia no Centro de Ciência Viva
· Câmara apoia deslocação de atleta
· Azambuja aprova regulamento de apoio a
carenciados
· Caminho pedonal pronto no Verão
· Câmara atribui nova licença para guarda-nocturno
em Azambuja
· Câmara investe 130 mil euros na lavagem de
contentores do lixo
· GNR fecha lar de idosos ilegal em Manique do
Intendente
· Coruche reclama reforço de efectivos para a GNR
· Bombeiros com laboratório de fogo
· Polícia dispara sobre indivíduo que o tentou
esfaquear
· Morto em despiste
· TUA transportaram mais de 80 mil
· Câmara compra vedação
· Jovem que matou funcionária de posto de
combustíveis não está acusado de homicídio
· Malhada Alta quer transformar antiga escola
primária em capela mortuária
· Requalificação do dique grande do Arripiado
· CRIA aumenta ajudas a famílias carenciadas
· Abaixo-assinado na freguesia de Paialvo
· Plano de pormenor para possibilitar construção em
Amiais de Cima
· Bares de Alpiarça podem fechar mais tarde
· Recolha de fundos contra o cancro em Almeirim
· Brigada Mecanizada entregou primeiros diplomas
do ensino básico a alunos
· Associações de Coruche recebem apoios do
município
· Câmara de Almeirim propõe parceria para
construção de hospital de retaguarda
· Obras na avenida do Brasil até Março
· Lar ilegal com cinco idosos encerrado pelas
autoridades
· Carruagens reais podem ser visitadas em
Santarém
· Recolha de resíduos para reciclagem na Barquinha
· Nova ambulância de Pontével já está ao serviço
· Cistus tem nova equipa directiva
· Mação reaviva memórias com exposição e
demonstração de latoaria
· Câmara de Ourém avança com complexos
escolares
· Deputada questiona Governo sobre segurança
rodoviária
· Câmara alarga entroncamento da Carapita
· Restaurante e lojas das piscinas de Coruche a
concurso
· Câmara contrai empréstimo
· Moita Flores alimenta tabu
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