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Outras Notícias

· Hospital de Torres Novas não assegura
confidencialidade dos processos clínicos
· Auditoria levanta questões
· Afectados pelo tornado tentam recomeçar as vidas
com a incerteza do futuro
· “Senti muito medo e pensei que morria”
· Conta de emergência não é suficiente
· Jardim-de-infância fechado por causa dos estragos
· A louca experiência de estudar e viver sozinho
num país diferente
· Uma estudante de arquitectura em Barcelona
· Recolha de óleos alimentares usados dá os
primeiros passos na região
· Almeirim “inventa” modelo de contentor para
recolha de óleos
· Bebé de 14 meses atropelada mortalmente pelo
avô
· Aveiras de Cima reclama pelourinho de Azambuja
· “Anonimato da Internet potencia situações de
perseguição e assédio”
· Tribunal de Tomar manda para a cadeia quatro
dos oito arguidos do “gang dos padeiros”
· Está na hora do recreio.
· Máscaras de esforço
· Testemunhas não ligam notícias de O MIRANTE à
derrota eleitoral de Rui Barreiro
· População da Castanheira saiu à rua para exigir
conclusão do Centro de Saúde
· A história de uma obra sem fim
· Duas mulheres atropeladas na passadeira em
Santarém
· Ministério das Finanças pede 36 mil euros por
antigo espaço da BT no Porto Alto
· Governo quer romper com as escolas do passado
salazarista
· Professora despedida por agredir aluno em aula
de enriquecimento curricular
· Deficientes da Cercipóvoa feridos no Badoca
chegaram ao Hospital duas horas depois
· Testemunha confirma roubos de comida da
cozinha da Misericórdia de Santarém
· Quatro mil e quinhentos utentes sem médico de
família em Benavente
· Unidade de Saúde Familiar de Samora sem
capacidade para mais utentes
· Mãe nega intenção de matar filho de seis anos e
diz que deu medicamento para dormir
· Morreu quando tentava entrar em casa pelas
escadas de serviço
· Advogada contratada para “anular” comissão do
Observatório da Cortiça vai custar 4.500 euros
· Vila Franca apresenta projecto “ambicioso” para
recuperação da frente ribeirinha
· CDU fala em ambição, PSD aplaude
· DREL recua e adia encerramento de escola de
Alvega para 2009
· Autarquia pondera adquirir antiga fábrica do arroz
junto ao Tejo
· Deslocalização de serviços hospitalares feita à
revelia dos profissionais de saúde
· Centro Hospitalar do Médio Tejo é dos que
contrata mais serviços
· Câmara de Tomar concorre a financiamento de 10
milhões
· Instituições apresentam projectos para formação
de pessoas no desemprego
· Bispo de Santarém tem fé no apoio do Estado
para recuperar património degradado
· Hospital de Reynaldo dos Santos com 25 por cento
de cirurgias de ambulatório
· Recuperar de uma intervenção em ambiente
familiar
· IMI vai descer para aliviar encargos dos munícipes
· Festa da Família espera centenas de participantes
na Quinta da Cardiga
· Festival Gastronómico do Rio com peixe de
proveniências diversas
· Refer aceita propostas para construção de
passagem em Vila Franca até 8 de Maio
· Jovem paraplégico continua a angariar receitas
para ir a Cuba
· Câmara da Chamusca vai fazer obras no furo da
Parreira
· Nove projectos de Rádios Escola vão ser apoiados
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Crianças apanharam grande susto
Edição de 2008-04-17

À hora do tornado, pouco passava das 09h00, 23 crianças do Externato Fernão Mendes Pinto
preparavam-se para tomar o pequeno-almoço no restaurante dos Olhos de Água, concelho de
Alcanena, quando o responsável do estabelecimento entra aflito a dizer que se dirigia para o
local um fumo preto com coisas pelo ar. Os alunos que estavam na zona para visitar o
Carsoscópio - Centro de Ciência Viva do Alviela, situado a poucos metros, atiraram-se para
debaixo das mesas. Foi um grande susto que acabou em bem sem danos pessoais. À volta do
estabelecimento o cenário dá para imaginar a aflição. Árvores de grande porte foram arrancadas
pela raiz, voaram quiosques de gelados e várias vedações ficaram danificadas.

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

Gostei Concordo
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Autorizo a eventual publicação na edição em papel
do Mirante.
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pela Câmara de Vila Franca de Xira
· Pastelaria assaltada e carros furtados em Samora
Correia
· Alcoentre ameaça bloquear esgotos de freguesia
vizinha
· Primeiro parto em sete anos no Hospital de Tomar
· Transportes urbanos do Entroncamento alargados
a novas zonas
· Ribatejo pode acolher etapa do Dacar Series
· Paulo Cardoso é o novo comandante dos
Bombeiros Voluntários de Santarém
· Faleceu sócio da Ribagrés
· Escola dos Casais de Amendoeira não encerra no
próximo ano lectivo
· Ensino superior debatido em Santarém
· Morreu presidente do rancho da Casa do Povo de
Salvaterra
· Voto de pesar por Manuel Augusto Neves
· Explosão na Citaves provoca avultados danos
materiais
· Recolha de sangue em Sobral
· Dois mortos em acidente na A1
· Deputada quer saber que apoios vão ser dados às
vítimas do tornado
· Quatro famílias realojadas em Vale de Cavalos
· Almoço dos Fazendeiros homenageou
pontevelenses
· Dia do Idoso no Entroncamento
· CYTED apresentado em Mação
· Pesar por Manuel Augusto Neves
· Congresso da Sopa regressa ao Mouchão com
menos participantes
· Professora de ginástica da SFUS sofreu acidente
de viação grave
· Junta de Freguesia proporciona terapia da fala em
Samora Correia
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