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BREVES: País
Redação, 06 out (Lusa) – Notícias breves do País:

ALCANENA: Exposição leva vida dos morcegos a escolas do país

O Centro de Ciência Viva do Alviela, em Alcanena, leva, a partir de hoje, a escolas de todo o país, a exposição
“Morcegos às Claras”, procurando sensibilizar para a importância da conservação dos morcegos.
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A exposição, inaugurada no Dia do Animal, é uma das vertentes do projeto “Quiroptário Fora de Portas” e dirige
se essencialmente a alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, oferecendo módulos interativos que permitem
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explorar algumas das características dos morcegos que mais despertam a curiosidade das crianças e dos
jovens, como o que comem, qual o seu tamanho ou o tipo de ameaças que enfrentam, segundo uma nota do
CCV Alviela.
Além da exposição, este projeto de sensibilização ambiental contempla um portal dirigido às escolas, com
informação científica e recursos educativos em diversos formatos, um livro infantil para alunos do 1.º ciclo do
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ensino básico, ações dirigidas a alunos do secundário, nomeadamente, campos de trabalho científico, um
concurso nacional para a produção de um vídeo, ações de sensibilização realizadas por investigadores nas
escolas e as já conhecidas “Noites dos Morcegos”.

Outros
Comercial | Precisase

Informática e Jogos
Software Primavera

RIO MAIOR: Desportos de Combate e Artes Marciais em congresso

O 5.º Congresso Científico Mundial de Desportos de Combate e Artes Marciais realizase entre hoje e sábado
na Escola Superior de Desporto de Rio Maior/Instituto Politécnico de Santarém, com a presença de 200
participantes da Europa, Ásia e América.
Promovido pela Internacional Martial Arts and Combat Sports Scientific Society, o congresso vai centrarse em
cinco temáticas, que abordam a multidisciplinaridade das Artes Marciais e Desportos de Combate, procurando
dar a conhecer “o estado corrente da investigação neste domínio”, informa uma nota do IPS.
António Brito, presidente do comité organizador da ESDRM, salienta o crescimento da investigação em torno de
atividades, muitas delas seculares, que têm assistido a uma massificação e que são encaradas atualmente
como modalidades desportivas, aliando a vertente competitiva ao bemestar e integração do cidadão na
sociedade. Durante o congresso será distinguido o melhor trabalho apresentado por investigadores jovens.
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1. A moda mais atual de tamanhos grandes na
“Maggnífica”
2. Tribunal baixa indemnização a pagar pela
Junta da Foz do Arelho à família Calado
3. Acidente derrubou porta do banco

SANTARÉM: FITIJ prossegue até domingo com teatro e outras artes

O Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ), a decorrer até domingo em
Santarém, prossegue hoje com sessões de teatro, convívio com um dos grupos participantes e oficinas para
crianças.
“Casas e Coisas”, peça do grupo espanhol Pez Luna Teatro, tem agendadas sessões para escolas, de manhã e
à tarde, no Teatro Sá da Bandeira, estando o encontro/convívio “Chá com… Inglaterra”, com o grupo inglês de
dança moderna Chhaya Collective, marcado para as 17:00, no Inatel.
À noite, o grupo dinamarquês Hilda e Gump apresenta “Galinhas Voadoras”, no Teatro Sá da Bandeira, um
espetáculo sem palavras que tem agendadas sessões para as escolas na sextafeira, dia em que o Coro do
Círculo Cultural Scalabitano animará o final de tarde no WShopping e que o grupo Instantâneos  Teatro de
Improviso apresenta, à noite, “Passado a Limpo”.

4. Antiga escola primária de Barrantes foi
transformada na “Creche Familiar”
5. Estudante ferido em queda em fosso junto a
museu municipal
6. Esquilosvermelhos encontrados em São
Martinho do Porto
7. Estética JA com tratamentos de rosto e corpo
8. Trabalhadores subcontratados do Centro
Hospitalar do Oeste recebem apoio
9. Assalto a caixa multibanco em Ferrel com
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TORRES NOVAS: Acusado médico que fez diagnóstico errado em 2012

O Ministério Público deduziu acusação contra um médico que, alegadamente, terá feito, em março de 2012, um
diagnóstico errado a uma mulher que morreu depois de dar entrada no serviço de urgência do Centro
Hospitalar do Médio Tejo.
A acusação, deduzida pela secção de Torres Novas do Departamento de Investigação e Ação Penal de
Santarém, foi feita ao arguido pela prática do crime de intervenção médica contra as ‘leges artis’ (leis da
medicina).
O médico terá feito um diagnóstico errado e “terá prescrito medicação não adequada para o tratamento de uma
infeção respiratória (pneumonia), o que, em consequência, veio a causar a morte da paciente”, segundo uma
nota do Ministério Público.

Oeste Global  jornal d...
ALCANENA: Endividamento total do município desce para 3,58 ME

A Câmara Municipal de Alcanena está a cumprir o seu plano de saneamento financeiro e tem vindo a reduzir a
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dívida total do município, que, em junho último, rondava os 3,58 milhões de euros, informa um documento da
autarquia.

Sê o primeiro dos teus amigos a gostar disto

Depois de uma redução da dívida total da Câmara de Alcanena em mais de 5 milhões de euros ao longo do seu
primeiro mandato autárquico (2009/2013), a presidente da autarquia, Fernanda Asseiceira (PS), realça o
decréscimo de mais 4,7 milhões de euros nos últimos três anos.
O endividamento total do município, que no final de dezembro de 2009 se encontrava próximo dos 13 milhões
de euros, desceu para os 8,28 milhões no final de 2013, situandose nos 3,58 milhões no final do primeiro
semestre deste ano.
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SANTARÉM: Conversa sobre “Religiões e (In)felicidade”

Cabral à deriva e o país que queremos ser
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O padre e professor na Universidade de Coimbra Anselmo Borges participa, sábado à noite, na CasaMuseu
Passos Canavarro, em Santarém, num debate sobre “Deus, Religiões e (In)felicidade”.
O debate, inspirado no livro “Deus, Religiões e (In)felicidade”, de Anselmo Borges, será ainda dinamizado pelo
historiador escalabitano Pedro Canavarro, presidente da Fundação Passos Canavarro Arte, Ciência e Cultura.
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ARRUDA DOS VINHOS: Loja do Cidadão abre segundafeira

A Câmara de Arruda dos Vinhos inaugura, na segundafeira, a Loja do Cidadão, com a cerimónia a contar com
as presenças dos ministros da Presidência e da Modernização Administrativa, e do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social.
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O novo espaço de atendimento vai albergar os serviços da Autoridade Tributária (Finanças), Instituto da
Segurança Social, Balcão Único da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Espaço do Cidadão, uma pay
shop e Julgado de Paz (a abrir em dezembro).
O investimento é de 410 mil euros, comparticipado em 350 mil euros por fundos comunitários, através do
Programa Operacional Regional do Centro, e resulta da adesão do município ao Programa Aproximar 
Estratégia para a Reorganização dos Serviços de Atendimento da Administração Pública.
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Investigadores portugueses redefinem função de
neurónios ligados à motivação
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CADAVAL: Festa das Adiafas arranca sábado
Fazer um planeta melhor com seda
01010001 | CIENCIA VIVA
A vila do Cadaval recebe, entre 08 e 16 de outubro, a Festa das Adiafas e o 15.º Festival Nacional do Vinho
Leve, organizados pela Câmara Municipal.
O certame, que conta com tasquinhas, espetáculos, exposições, colóquios e atividades equestres, procura
homenagear as ancestrais tradições rurais ligadas às adiafas, no final de cada ano de colheita, e dinamizar a
atividade económica.

Há um relógio despertador molecular que acorda os
óvulos
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Descoberta a origem do longo corpo das cobras
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O Evento inclui ainda a realização do 12.º Fim de Semana Equestre, o terceiro passeio todooterreno Rota das
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Adiafas, a Prova de Santo Huberto (caça) e Largada de Vitelos.
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