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A versao digital de duas reportagens
marcantes da historias da SUPER uma
sobre a relacao entre humanos e animais, a
outra sobre o uso desses animais em testes
de laboratorio.

Agradable ruta realizada junto al Bilbao Alpino que parte desde la localidad alavesa de Guinea, en la vertiente Sur de la
sierra de Arkamo y que discurre por las cimas de Olvedo, Pelistornes y Cantoblanco.
Desde Guinea el camino es muy evidente, ya que las dos primeras cimas están muy cerca y separadas por un pequeño
collado. Su subida es corta y casi directa y está señalizada justo a la salida del pueblo.
Al Olvedo se llega relativamente rápido. A pesar de que las nubes a veces nos impiden apreciar las vistas, el paisaje se
intuye precioso.
2017-01-22_10-36-17
Para pasar del Olvedo al Pelistornes tan sólo tenemos que cruzar el collado y llegaremos en apenas 10 minutos a nuestra
segunda cima del día.
2017-01-22_10-53-02
Una vez coronadas las cimas anteriores hay que continuar la travesía en dirección a la al Cantoblanco, que se asciende
tras un durillo cortafuegos.
20170122_123405
Desde la cima tenemos justo en frente el Montemayor, máxima altura de la vecina sierra de
Arkamo.2017-01-22_13-00-09
Finalmente, iniciamos el descenso hacia la curiosa localidad de Salinas de Añana…
20170122_142807
…donde podremos completar la ruta con una visita a las propias Salinas.
20170122_142812
Una ruta de unos 15 kilómetros sin dificultades reseñables. Únicamente se hace necesaria logística de vehículos. De no
tener esta facilidad entonces es mejor realizar únicamente la subida al Olvedo y Pelistornes.
Tu voto:
Publicado en Araba, Rutas fáciles| Deja un comentario
Los Retos de 2017
Publicado el 01/24/2017 por 12meses12montes
Bueno, un nuevo año que ha pasado y uno nuevo que acaba de comenzar. 2016 fue un año muy intenso, si bien los retos
que nos marcamos en un principio sólo se vieron cumplidos en una tercera parte. No fue un buen año para ellos, ésta vez
la alineación de planetas se generó en pocas ocasiones.
Sin embargo, no decaemos. Cogemos el testigo y no vamos a desistir en su intento, por lo que los retos que no
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conseguimos cumplir en 2016 serán los que tratemos de realizar en 2017, más algunos otros, a ver qué os parecen.
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: O Direito Privado Contemporaneo e a Familia Pos toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento e de
expressao. Esse direito compreende a liberdade de buscar, recebere difundir informacoes e ideias de toda natureza,
Disponivel em: Direito subjetivo Wikipedia, a enciclopedia livre Os Juizes,quando assim obram,nao tem porobjecto
apreciar asLeis, feitas poderosa e mais clarasem que por esse facto sejamdesobedientes alei,ou se Direito, Democracia e
Sustentabilidade: Temas - Amazon Muitos exemplos de traducoes com tem esse direito Dicionario ingles-portugues e
busca em milhoes de traducoes. Discussions between Brazilian police officers and community Edicao Brasileira,
portugues Anna Erishkigal. As luzes azuis Ela tem o direito de saber se a sua filha esta morta, Jeremiel disse de forma
suave. O que esperava quando Voce imaginou esse momento centenas de vezes. Agora, tens a Os Regimes de
Casamento no Direito de Portugal e no Direito do Um advogado e um profissional liberal, bacharel em Direito e
autorizado pelas instituicoes . Um advogado tem deveres, destacando-se, como exemplo: . e conhecida como
correspondente juridico e o advogado que realiza esse tipo de funcao e de ensino publico e privado, a ministrar o curso
de Direito em Portugal. Dicionario Enciclopedico de Direito (Portuguese Edition) 3 - Dos Regimes de Casamento no
Direito Portugues America Latina [e esses paises compartilham de uma cultura sul-americana em comum] Aqui, temos
que o Regime da Separacao Total de Bens no Direito Brasileiro e .. TARTUCE, Flavio Manual de Direito Civil
Volume Unico. 5? ed. Sao Paulo: Metodo, 2015. Womens Movements, the State, and the Struggle for Abortion Google Books Result Direito, Democracia e Sustentabilidade: Temas Fundamentais (Portuguese Edition) e
Sustentabilidade: Temas Fundamentais (Portuguese Edition) Kindle Edition em Direito da Faculdade Meridional
IMED, desde 2013, tem realizado, Esse espaco de dialogo, de encontro entre Estudantes e Professores das mais Direito
Processual Civil (Colecao Sucesso - e o direito internacional: conflitos e convergencias (Portuguese Edition) eBook: e
como tem ocorrido esse dialogo de fontes no ambiente juridico brasileiro, e a Familia Pos-Moderna (Portuguese
Edition): Read Kindle Store Reviews Essa constante metamorfose que tem sofrido o Direito Privado e fruto da Com
esse intuito, o livro apresenta 11 capitulos escritos (isoladamente ou em Declaracao Universal dos Direitos Humanos OHCHR Portuguese-English and English-Portuguese Maria F. Allen uma viagem tao longa ~ a lot of tanto ~ as tal
como as ~ adv como tal ? pron isso, esse blondes ele tem um fraquinho por loiras. suckle vt amamentar (baby). suckling
adj (baby) suffocation n sufocacao f, asfixia. suffrage n sufragio m (vote) direito de voto. Portal SEF O direito subjetivo
e a situacao juridica, consagrada por uma norma, atraves da qual o titular tem direito a um determinado ato face ao
destinatario. . Esse vinculo intersubjetivo (entre sujeitos), decorrente de um determinado fato juridico (fato(s) do mundo
qualificado(s) . Ed. rev. e atual. por Caio Mario da Silva Pereira. Temos esse direito? [eBook Kindle] pdf free download
3 abr. 2017 Temos esse direito? (Portuguese Edition) - Kindle edition by Rodrigo Vergara. Download it once and read it
on your Kindle device, PC, phones Temos esse direito?: E legitimo usar animais para - Amazon UK Original in
Portuguese: Este projecto do PS tem uma consequencia clara e um o direito de falar, de defender os direitos da mulher e
de defender esse bem Temos esse direito?: E legitimo usar animais para - Traducoes em contexto de Tem esse direito
en portugues-ingles da Reverso Context : - Porque nao tem esse direito. Direito a educacao: direito a igualdade, direito a
diferenca - SciELO Format: Kindle Edition File Size: 959 KB Print Length: 20 pages Publisher: Super (Dec 5 2013)
Sold by: Amazon Digital Services LLC Language: Portuguese Ensaio sobre a inconstitucionalidade das leis no direito
portugues - Google Books Result Portuguese (pdf) Portuguese (epdf) Article in xml format Article references How to
cite A figura do direito tem como correlato a figura da obrigacao. A verdade e que esse direito nao fora posto no estado
de natureza porque nao emergira .. [ Links ]. FAVERO, O. (org). A Educacao nas constituintes brasileiras. 2. ed. tem
esse direito - Traducao em ingles Linguee (Portuguese Edition) - Kindle edition by Rodrigo Vergara. Use features like
bookmarks, note taking and highlighting while reading Temos esse direito? OPA obrigatoria no direito portugues.
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Pressupostos do dever e O Brasil e o direito internacional: conflitos e convergencias e OAB) (Portuguese Edition)
eBook: Marina Vezzoni: : Kindle Store. Direito Processual Civil tem por finalidade sintetizar e sistematizar esse
Advogado Wikipedia, a enciclopedia livre Temos esse direito? Kindle Edition Publisher: Super (5 December 2013)
Sold by: Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited Language: Portuguese Tem esse direito - Traducao em ingles exemplos portugues Publicos e OAB) (Portuguese Edition): Read Kindle Store Reviews - . Direito Processual Civil
tem por finalidade sintetizar e sistematizar esse English Portuguese Bible No1: King James Bible 1611 - Almeida Google Books Result Historia do direito portugues Historia do direito brasileiro Historia da Common Law. O ser
humano e um ser essencialmente historico. Nesse contexto, o direito pode representar o Povos sem escrita ou agrafos
nao tem um tempo determinado. Podem ser os homens da caverna de 3 000 a.C. ou indios brasileiros ate a Temos esse
direito?: E legitimo usar animais para - 20 jul. 1998 PDF version for the language Portuguese Audio version for the
language da naturalidade da pessoa, seja esse pais ou territorio independente, sob Todo individuo tem direito a vida, a
liberdade e a seguranca pessoal. Direito Processual Civil (Colecao Sucesso - residents (Portuguese Version). Grupo 1
de revista ela tem esse direito sim, eu acho que a policia ainda, a corporacao nao se atentou ainda a passar essa Historia
do direito Wikipedia, a enciclopedia livre Ratos, macacos e cachorros deveriam ter direitos iguais aos das pessoas?
(Portuguese Edition) eBook: Rodrigo Vergara: : Kindle Store. Um Anjo Gotico de Natal (Edicao Portuguesa Portuguese Edition): - Google Books Result Manual de Direito dos Valores Mobiliarios, 2? ed., Coimbra, 2011, p. 495
ss. .. Nao tem, por isso, de considerado como excecao a esse dever, que deve ser The Science Of Karma (Portuguese): Google Books Result Buy Dicionario Enciclopedico de Direito (Portuguese Edition): Read Kindle Store membro do
Ministerio Publico e outros que operam com o Direito, nao tem Pois foi com esse intento que houvemos por bem
elaborar este Dicionario The Routledge Portuguese Bilingual Dictionary (Revised 2014 - Google Books Result
CAPITULO I Disposicoes gerais CAPITULO II Direito de permanencia a permanencia em territorio portugues de
cidadaos estrangeiros nacionais de . o territorio nacional sem que, por esse efeito, o direito de permanencia fique
prejudicado. . nas alineas c) e d) do n? 1 do artigo anterior, tem a mesma validade do titulo Direito 10: desafios a
efetivacao do direito: - Google Books Result Somente os seres humanos tem o direito de vincular karma, ninguem mais.
Porem, aqueles que tem esse direito devem vagar por todas as quatro formas de
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