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Outras Notícias
Obras do novo mercado municipal de Abrantes vão
ser retomadas
Morador queixa-se de danos em muro causados
pelas obras na estrada entre Cartaxo e Setil
Processo das rivais políticas de Alpiarça por causa de
cartas anónimas e denúncia caluniosa deu em nada

Gosto 22.412 pessoas gostam disto.

O montado de sobro de Coruche, a reserva de Pancas (Benavente), a reserva do Paul do Boquilobo (Golegã), a gruta do
Algar do Pena (Santarém), o vale do Cabril-Lapa (Sardoal), os Olhos d’Água do Alviela (Alcanena), o Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros, a reserva natural do estuário do Tejo e os açudes da Agolada e do Monte da Barca (Coruche)
são os candidatos da região ao concurso 7 Maravilhas Naturais de Portugal, cuja votação termina a 7 de Setembro de 2010.
Ao todo são 323 candidatos, que vão concorrer segmentados nas categorias de Zonas Marinhas, Zonas Aquáticas Não
Marinhas, Grutas e Cavernas, Praias e Falésias, Florestas e Matas, Grandes Relevos e Áreas Protegidas.
A partir de um levantamento “exaustivo” de cerca de 800 locais levado a efeito pelos promotores do concurso e entidades
associadas, autarquias, organismos públicos e privados apresentaram as candidaturas cuja lista foi conhecida na semana
passada.
A lista de candidaturas será analisada por um painel de 77 especialistas que vai eleger 77 candidatos - 11 por categoria - e
cuja revelação será feira a 7 de Fevereiro. Um mês mais tarde, a 7 de Março, serão anunciados os 21 locais finalistas - três
por categoria - a serem submetidos a votação pública até 7 de Setembro, mês da divulgação das 7 Maravilhas Naturais de
Portugal.

IVA máximo nas refeições escolares é uma injustiça
e um escândalo
Um boneco que ajuda o padre nas missas do
Cartaxo
Parabéns José da Avó
ProTEJO repudia decreto espanhol que viabiliza
transvazes da bacia do Tejo
Iluminações de Natal nos jardins de Santarém
Voto de pesar pela morte de Alcino Soutinho que
projectou Museu do Neo-Realismo
Centro Social Interparoquial de Santarém em gestão
corrente devido à demissão da direcção

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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Autorizo a eventual publicação na edição em papel do Mirante.
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