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Carsoscópio de Alcanena arrecada prémio de
geoconservação

O Mirante

Outras Notícias
Obras do novo mercado municipal de Abrantes vão
ser retomadas
Morador queixa-se de danos em muro causados
pelas obras na estrada entre Cartaxo e Setil
Processo das rivais políticas de Alpiarça por causa de
cartas anónimas e denúncia caluniosa deu em nada

Gosto 22.407 pessoas gostam disto.

O município de Alcanena, através do Centro Ciência Viva do Alviela (Carsoscópio), foi o vencedor do Prémio
Geoconservação 2010, promovido pelo Grupo Português da ProGEO - Associação Europeia para a Conservação do
Património Geológico. A iniciativa, instituída em 2004, tem o objectivo de premiar uma autarquia que se distinga na
implementação de estratégias de conservação e valorização do Património Geológico do seu concelho. A entrega do prémio
tem lugar na quinta-feira, 22 de Abril, Dia Nacional do Património Geológico e Dia Mundial da Terra, às 17h30, no decorrer
da "Conferência sobre Geodiversidade e Biodiversidade no território do Litoral de Lisboa e Oeste" que tem lugar no auditório
da Ecoteca das Serras de Aire e Candeeiros, em Porto de Mós.
Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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IVA máximo nas refeições escolares é uma injustiça
e um escândalo
Um boneco que ajuda o padre nas missas do
Cartaxo
Parabéns José da Avó
ProTEJO repudia decreto espanhol que viabiliza
transvazes da bacia do Tejo
Iluminações de Natal nos jardins de Santarém
Voto de pesar pela morte de Alcino Soutinho que
projectou Museu do Neo-Realismo
Centro Social Interparoquial de Santarém em gestão
corrente devido à demissão da direcção
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Autorizo a eventual publicação na edição em papel do Mirante.
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