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Braga recebe fase regional das Olimpíadas de Astronomia
18/03/2015 00:02
A Sociedade Científica ORION, em Gualtar,recebe hoje a eliminatória regional das Olimpíadas
Nacionais de Astronomia, que são organizadas pela Sociedade Portuguesa de Astronomia.
A fase regional realiza-se um pouco por todo o
país, em diversas universidades, observatórios e
centros de ciência, e conta com a participação de
muitos jovens apaixonados pela astronomia
Nas olimpíadas, que se realizam pelo sexto ano
consecutivo Sociedade Científica ORION de Braga, vão participar 15 alunos, em representação de
várias escolas da região, nomeadamente o Agrupamento de Escolas D. Maria II e Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, de Braga, a Escola
Secundária de Caldas da Taipas e Colégio Didalvi.
No período de 17 e 18 de abril será realizada a final nacional.
As Olimpíadas de Astronomia pretendem cativar alunos para esta área multidisciplinar, que
congrega conhecimentos de Física, de Matemática, de Química, de Geologia e de Biologia.
RegionalNacionalInternacionalDesportoEconomiaDiversos

Regional
19/03/2015 - 15:17 | Tribunal de Braga absolveu PSP que lançou gás pimenta sobre alunos
19/03/2015 - 14:02 | Câmara de Braga acusa concessionária de parcómetros de “deslealdade”
19/03/2015 - 13:57 | Cabeceiras de Basto prepara posição de força contra fecho de unidade de internamento
19/03/2015 - 13:57 | Santuário em Terras de Bouro elevado a basílica e com indulgência plenária
19/03/2015 - 12:42 | Dívida pública sobe 6.600 ME em janeiro e ultrapassa os 231.000 ME - BdP

Nacional
19/03/2015 - 12:42 | Portugueses em Angola enviaram menos 24,5% de remessas em janeiro - BdP
19/03/2015 - 11:42 | Sindicato dos Impostos pede mais demissões no setor, inclusive secretário de Estado
19/03/2015 - 08:02 | País tem “cofres cheios” para satisfazer compromissos se houver perturbações do mercado – ministra das Finanças
19/03/2015 - 00:17 | Verdadeiros responsáveis das listas VIP continuam na AT - Sindicato
18/03/2015 - 11:02 | Diretor-geral da Autoridade Tributária apresentou hoje a demissão

Internacional
19/03/2015 - 07:57 | Líderes europeus reúnem-se com Grécia em pano de fundo
15/03/2015 - 15:57 | Primeiro-ministro timorense internado no Hospital Nacional de Díli
15/03/2015 - 14:57 | Refém espanhol libertado relata os 194 dias que passou no cativeiro dos ‘jihadistas’
14/03/2015 - 17:42 | Falta de farinha põe indústria da panificação venezuelana em situação de emergência
12/03/2015 - 17:42 | Confrontos entre polícia e população provocam um morto no norte de Moçambique

Desporto
19/03/2015 - 14:17 | José Viterbo assegura motivação da Académica para vencer em Braga
19/03/2015 - 13:57 | Fernando Santos promove cinco regressos para receção à Sérvia
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19/03/2015 - 13:57 | Derrotas com Porto e Benfica não vão condicionar - Sérgio Conceição
19/03/2015 - 07:57 | Fernando Santos anuncia convocados para jogo com a Sérvia
18/03/2015 - 08:02 | Bruno Paixão arbitra o Sporting de Braga /Academica depois de amanhã á noite

Economia
19/03/2015 - 08:57 | Subdiretor-geral da Justiça Tributária e Aduaneira demitiu-se e ministra aceitou
17/03/2015 - 11:42 | Taxa de emprego em Portugal com maior queda da União Europeia
17/03/2015 - 08:57 | Altice em conversações para vender Cabovisão
09/03/2015 - 18:17 | Eurogrupo adverte que Portugal pode necessitar de mais medidas para cumprir meta défice
09/03/2015 - 07:57 | Situação da Grécia domina Eurogrupo com Portugal na agenda

Diversos
17/03/2015 - 14:42 | Alto Minho promove turismo com programa que alia a música ao património
16/03/2015 - 10:42 | Caetano Veloso e Gilberto Gil atuam em julho no cooljazz em Oeiras
16/03/2015 - 10:17 | Segunda Mão - Mão Morta por Stephan Mathieu, no GNRation/Mosteiro de Tibães dia 27 março às 22 horas
15/03/2015 - 12:17 | The Gift iniciam semana de concertos portugueses em Washington
14/03/2015 - 11:57 | DJ Marfox reúne em álbum as primeiras músicas que criou

VÍDEOS

Os -EGGBOX- têm novo disco ai à porta! Ouça aqui o primeiro single

Dan Livingstone na Casa das Artes dos Arcos Valdevez dia 21 março (22 horas)

Bizarra Locomotiva e Big Red Panda na Casa das Artes dos arcos Valdevez dia 20 março (23 horas)
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