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Crianças e jovens do concelho de Alcanena até aos 25 anos vão ter entrada gratuita no Centro
de Ciência Viva e piscinas municipais no próximo dia 12 de Agosto, data em que se comemora o
Dia Internacional da Juventude. Para usufruir das entradas gratuitas os jovens apenas terão de
apresentar um documento de identificação comprovativo da sua idade.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.
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Enviar Comentários

· Prémios chorudos para administradores da
Companhia das Lezírias
· ARS reforça apoio à administração do Centro
Hospitalar do Médio Tejo
· Moradores da zona ribeirinha de Alhandra fartos
dos maus cheiros
· Mercado diário da Póvoa de Santa Iria será
desactivado em Outubro
· Fábrica não esperou pela suspensão do PDM para
começar a funcionar
· Câmara do Entroncamento recusa mais
estacionamento para o tribunal
· Empresários detidos e dezenas de viaturas
suspeitas apreendidas
· PSP vai contactar donos legítimos das viaturas
· Suspeitos de agressão a polícias já estavam
referenciados pelas autoridades
· Suspeitos de assaltos a casais de namorados
· Angústia e desespero
· Tiago, o mano mais velho, é o braço direito da
mãe
· O Verão das aldeias cheira a frango assado e a
folhas de eucalipto
· Margarida Arcanjo à procura da sorte
· Vanessa Graça e o bálsamo dos aplausos
· Cantar até que a voz lhes doa no rasto luminoso
de um sonho
· Cães atormentam moradores na zona do Bom
Retiro em Vila Franca de Xira
· Obras nas pontes de Coruche só para o ano
· Sexagenário atacado por Pitbull no Porto Alto
· Falta de segurança na praia fluvial dos Olhos de
Água não intimida banhistas
· Comissão de acompanhamento da pedreira de
Trancoso com entidade externa
· Não há falta de alojamento para estudantes nas
cidades dos politécnicos
· Arranjar lugar numa residência
· Pátio de escola construída há dois anos abateu na
Castanheira
· Correspondência não chega a moradores de Foros
de Salvaterra
· INAG abdica de barragem em Alverca porque
havia risco de tragédia
· Ministério Público considera que O MIRANTE não
ofendeu Rui Barreiro
· Acção popular para travar casas mortuárias em
Alhandra
· Parque de estacionamento sem licença fechado
pela ASAE
· PSP apela à participação dos cidadãos para ajudar
a defender freguesias
· Cercipóvoa regularizou vencimentos dos
funcionários mas subsídio de férias ficou por pagar
· Uma carrinha ambulante que leva livros ao jardim
· Barrosa oferece festa emotiva ao primeiro
centenário da aldeia
· Cães de caça atacam ovelhas em Amiais de Baixo
· Câmara de Tomar aguarda parecer para decidir
preservação de achados arqueológicos
· Centenas de incompatibilidades entre planos
municipais e Plano Regional de Ordenamento
· Comerciantes contestam alterações ao trânsito em
Fátima
· Declaração como área crítica abre caminho à
requalificação de Aljustrel
· Fiscalização da CCDR-LVT ainda insuficiente mas
já “permite controlar o essencial”
· Associação investe quatro milhões de euros em lar
para emigrantes em Ourém
· Eleições no Montepio Abrantino marcadas para 3
de Setembro
· Eucalipto apodreceu e ameaça cair sobre carros e
peões
· “Os Verdes” chumbam traçados em estudo para
variante ferroviária de Santarém
· Dirigentes do Rancho do Cartaxo cansados de
esperar pela nova sede
· Câmara de Santarém desfaz-se da frota automóvel
· Asfaltamento em Abrã esqueceu pequena faixa
junto a habitações e escola
· Moradores do bairro da Pedra Furada exigem mais
limpeza e iluminação
· Alcatroamento da estrada de Vale Mosqueiro
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finalmente à vista
· Centro de logística gigante anuncia 1400 postos
de trabalho no concelho de Azambuja
· Bombeiros de Vialonga fazem parto em plena
segunda circular
· O antigo pescador que o álcool atirou para a
miséria
· Dinheiro da pensão vai para conta da filha
· Jovem morre em colisão de motorizada contra
camião
· Não houve ordenações este ano na Diocese de
Santarém
· Jovem morre em despiste de mota
· Benavente faz exigências para aceitar mais
competências na área da educação
· Câmara de Torres Novas cede instalações ao
IGESPAR
· Independentes contra alteração do sentido de
trânsito no centro histórico
· Associação investe quatro milhões de euros em lar
para emigrantes em Ourém
· Torres Novas abre concursos para cinco milhões
em obras
· Declaração como área crítica abre caminho à
requalificação de Aljustrel
· Comissão Utentes quer reunir com autarca de
Ourém
· Avós e netos à borla nas piscinas
· Astronomia no Verão em Constância
· Estudo prévio para a mata da Várzea dos Mesiões
· Obras condicionam trânsito em Ulme
· Rapaz que caiu de reboque em Alpiarça está bem
de saúde
· Homenagem a ex-combatente do Ultramar em
Mação
· Juramento de bandeira na Barquinha
· Alcatroamento da estrada de Vale Mosqueiro
finalmente à vista
· Termas da Ladeira oferecem descontos
· Adjudicadas obras ao abrigo do Programa
“Intempéries 2006”
· CRIC desiste de ocupar escola desactivada em
Olheiros
· Termas da Ladeira oferecem descontos
· Rio Maior candidata três centros educativos
· Ensino artístico no Choral Phydellius
· Vereador denuncia perigo junto a poço degradado
· Alerta para poluição no Tejo em Valada
· Câmara de Coruche paga segunda tranche à
comissão de festas
· Alcatroamento da estrada de Vale Mosqueiro
finalmente à vista
· Vila Franca de Xira aprova planos operacionais
· Campanha de prevenção contra a sinistralidade
rodoviária em Vila Franca
· Provedor da Misericórdia de Alhandra apela à
ajuda do poder local
· Informação jurídica gratuita em Rio Maior
· Vila Franca de Xira promove estudo sobre a
navegabilidade do Rio Tejo
· Rio Maior candidata três centros educativos
· Descida de genéricos terá consequências
“significativas”
· Vítimas de violência doméstica isentas de taxas
moderadoras
· Processo de criação de Zonas de Intervenção
Florestal vai ser agilizado
· Projecto de geo-referenciação da sinistralidade
rodoviária em Vila Franca de Xira
· Começaram finalmente as obras no Jardim da
República em Santarém
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