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Escolas de São Pedro
do Sul em treino espacial
VISITA OAgrupamento de Escolas de São Pedro do Sul vai
ao Pavilhão do Conhecimento
– Centro de Ciência Viva, em
Lisboa para o encontro nacional
da Missão X – Treina como um
Astronauta 2017, um projecto
internacional de ciência e educação da NASA e da ESA que
tem como objectivo estimular
os jovens de todo o mundo para
uma alimentação saudável e
prática de exercício físico.
O Pavilhão do Conhecimento vai transformar-se num
campo de treino para astronautas e pôr à prova 200 alunos do 1.º ao 3.º ciclo de várias
escolas do país, amanhã, entre
as 10h30 e as 17h00.
Equilíbrio, coordenação,
orientação espacial, controlo
corporal, força, agilidade e
tempo de reacção são algumas
das aptidões postas à prova
neste programa de exercícios

preparado pela Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e inspirado
no treino dos astronautas.
O programa no Pavilhão do
Conhecimento
contempla
ainda duas conversas com os
cientistas Rui Dias, da Universidade de Évora, e Galopim Carvalho, professor jubilado da
Universidade de Lisboa, sobre
meteoritos e a formação da lua.
Os candidatos a astronautas
vão também passar pela cozinha é um Laboratório para ficarem a conhecer os desafios
da alimentação no Espaço, e
vão ver de perto e ficar a saber
quais as características especiais
dos fatos usados pelos astronautas nos passeios espaciais.
As turmas participantes foram seleccionadas com base
no trabalho que desenvolveram ao longo de dois meses
nas suas escolas. |
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22 DE MARÇO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 EUROS

FESTIVAL LEVA
MÚSICA AO HOSPITAL
E À CADEIA DE VISEU

Estabelecimentos
de ensino e outras
instituições do concelho também fazem
parte do “roteiro” de
concertos do 10.º
Festival Internacional
de Música da
Primavera, que
arranca no dia 7
de Abril. Página 2

Homens de 25 e 30
anos detidos por
posse de armas
Tondela | P8

Freguesia de Viseu
celebra 40 anos
do poder local
Homenagem | P3

Viseu com aviso
amarelo devido
à queda de neve
Hoje no distrito | P3

Floresta é sector
de grandes
oportunidades
Ministro da Ciência | P5

Aldeia de Rãs
é candidata
às 7 Maravilhas
Sátão | P7

Detido por furto após
condução sem carta
Indivíduo de 30 anos foi detido em Sernancelhe e é suspeito de furtos em habitações Página 8

Escritores e autores
na Festa do Livro
e da Leitura
Tondela | P7

Hoje
com o
seu jornal

Almeida Henriques
em périplo pelos
clubes do concelho

Alunos fazem
treino espacial

Viseu | P14

S. Pedro do Sul | P20

Quartos-de-final
da Taça Sócios
de Mérito jogam-se
a 15 de Abril

Criminalidade
desceu 8,6%
Castelo Branco | P10

Futebol | P12

Federação distingue
Francisco Neto
e Catarina Araújo
Seleccionador nacional de futebol feminino
eleito treinador do ano e árbitra viseense
considerada a melhor da época passada na
gala “Quinas de Ouro” Página 12

