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Outras Notícias

· Comerciantes de Fátima obrigados a retirar artigos
do exterior das lojas
· Câmara do Entroncamento apoia estudantes
· “Uma postura municipal que urge cumprir”
· Sala de Leitura Bernardo Santareno encerrada
devido a danos na cobertura
· Polícia apreende 13 armas em habitação
· Três feridos graves em colisão
· Acção social garante água a família carenciada
que não pagou factura “astronómica”
· Obras na Escola Miguel de Almeida de Abrantes
previstas para Fevereiro
· INEM não assume culpa no caso do homem que
morreu perto do Hospital de Tomar
· Estado condenado por despedimento ilegal de
funcionária da Polícia
· Câmara de Mação atribui bolsas de estudo a
alunos de ensino superior
· Câmara dá 28.500 euros para os Carnavais de
Tomar e de Linhaceira
· Augusto Mateus preside ao Conselho Geral do
Politécnico de Tomar
· Encontro de Jovens Cientistas na Escola
Secundária Sá da Bandeira
· Imagens violentas de assalto a ourivesaria de
Almeirim na Internet
· Ourivesaria do Cartaxo assaltada por dois homens
· Absolvidos todos os suspeitos de disparos contra
posto da GNR de Alpiarça
· Delegação de Torres Novas visita Cabo Verde
· Obras no Largo Vasco da Gama em Alpiarça
atrasadas
· Inscrições para bolsas de estudo em Rio Maior
· Homem acusado de tentar matar soldados da GNR
começou a ser julgado
· Câmara de Tomar alerta para burlão que vende
folhetos promocionais
· Poluição voltou a sujar o rio Alviela
· Nova Comissão Municipal de Trânsito em Rio
Maior
· Duarte Pio no Almoço dos Reis em Santarém
· Bombeiros de Alpiarça em almoço convívio
· Condomínio paga iluminação da via pública em
Fátima
· Almeirim vai ter bustos do doutor
· Trinta quilos de chocolate distribuídos por
carenciados da Golegã
· Câmara de Alpiarça estuda rentabilização de
complexo desportivo
· Centro de Ciência Viva de Constância investe em
novos equipamentos
· Construção de centros escolares de Meia Via e
Riachos devem começar este mês
· Adjudicada construção de pavilhão da Escola de
Coruche
· Escola de Caxarias leva cabazes de Natal a
famílias carenciadas
· População de Foros de Salvaterra farta de esperar
por novo posto de saúde
· Câmara de Santarém já pagou horas
extraordinárias de Dezembro
· Eucaliptos na margem do Nabão avaliados pelos
serviços
· Recolha de sangue em Alpiarça
· Câmara de Vila Nova da Barquinha descentraliza
atendimento social
· Populações de São José da Lamarosa e Biscainho
sem médico de família
· Agrupamento de Saúde “Serra D’ Aire” com
Conselho de Comunidade
· Câmara de Rio Maior adjudica limpeza urbana
· Adjudicado arranjo de estrada em Casais Monizes
· Assembleia municipal aprova moção
· Urgências do Hospital de Abrantes entraram em
ruptura
· Bombeiros de Almeirim procuram novos elementos
· Câmara de Tomar apoia reparação de estradas em
Carregueiros
· Norberto Bernardes é o novo Provedor Municipal
em Abrantes
· Serviço de Urgência Básico de Coruche atrasado
· Expropriado terreno onde vai ser construída ETAR
de Santana do Mato
· Ourém com três candidaturas aprovadas pelo Mais
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Candidatos da região às 7 Maravilhas
Naturais de Portugal

Edição de 2010-01-14

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.

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

Gostei Concordo

Comentários

Nome Email

Autorizo a eventual publicação na edição em papel
do Mirante.

Enviar Comentários
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Centro
· Recolhas de sangue na Ribeira e Vaqueiros
· Bombeiros de Tomar comemoram 88.º aniversário
· Primeiro Fórum Associativo em Rio Maior
· CP estuda criação de novo horário na linha
Coruche-Setil
· Requalificação da entrada norte de Coruche com
prazo de conclusão alargado
· Câmara de Tomar aprova Plano de Gestão de
Riscos de Corrupção 
· Adjudicada ciclovia e percurso pedonal em
Coruche
· Eleições no Clube Estrela Verde de Constância
· Médico transferido para Paialvo deixa dois mil
utentes sem assistência em Tomar
· Mau tempo danificou Cine-Teatro S. João no
Entroncamento
· Lurdes Asseiro afastada da corrida à liderança do
Politécnico de Santarém
· Cinema em Ourém reduzido a uma sessão
semanal
· Câmara de Alcanena faz levantamento de
publicidade não licenciada
· Tejo mais próximo das populações no concelho de
Vila Franca de Xira
· Bombeiros com mais apoio do Governo Civil de
Lisboa
· Nova Comissão Municipal de Trânsito em Rio
Maior
· Detenções em Alverca por posse de armas e
tráfico de droga
· Moradores da Cova da Camela esperam há 30
anos por arranjo de estrada
· Licenças de Condução em Azambuja passam para
o IMTT
· Terreno do futuro quartel da GNR continua à
espera de legalização
· Moradores realojados pela câmara municipal
queixam-se das habitações
· Atrasos na plataforma logística da Castanheira do
Ribatejo
· Tribunal considera urbanização de Azambuja ilegal
· Homem acusado de tentar matar soldados da GNR
em tribunal
· Nova Escola Dr Sousa Martins no Bom Retiro está
preparada para a inclusão
· Estado condenado por despedimento ilegal de
funcionária da Polícia
· Chuva condiciona funcionamento de duas escolas
em Vialonga
· Jantar junta benfiquistas em Aveiras de Cima
· Campas do cemitério da Barrosa continuam
mergulhadas em água
· Adjudicada ciclovia e percurso pedonal em
Coruche
· Pedras tumulares do século XVI da Castanheira do
Ribatejo servem de calçada
· Azambuja disponibiliza transporte aos habitantes
do Alto Concelho
· Inscrições para bolsas de estudo abertas até 31 de
Janeiro
· Centro Integrado de Idosos continua à espera de
fundos
· Médico deixa dois mil utentes sem assistência
· Estrada do Convento transforma-se em lamaçal
sempre que chove
· Obras para melhorar eficiência energética nas
Piscinas de Rio Maior
· Azambuja com programa de animação na BTL
· Encontro anual do Dia dos Reis juntou
trabalhadores do município de Azambuja
· “Brigadas do Amarelo” ensinam a reciclar
· Centro Social e Paroquial de Alcoentre em
processo de reestruturação
· Estátuas vandalizadas no santuário de Fátima
· Vila Franca de Xira assinala bicentenário das
Linhas de Torres com mais de metade das
fortificações ao abandono
· Forcados Amadores de Azambuja em Espanha
· Reunião em Benavente no âmbito do projecto
“Limpar Portugal”
· Bombeiros do Entroncamento recebem
auto-escada como prenda de aniversário
· Governo questionado sobre demora no pagamento
de apoios a vítimas de vendaval
· Fugiu à PSP e bateu com o carro numa casa e em
três viaturas
· Montaria junta uma centena de caçadores em
Envendos
· Casa mortuária de Manique do Intendente já
funciona 24 horas por dia
· Câmara de Rio Maior adjudica limpeza urbana
· Obras para melhorar eficiência energética nas
Piscinas de Rio Maior
· Bombeiros Voluntários de Azambuja comemoram
78 anos
· Dádiva de sangue na Póvoa de Santa de Iria
· Miséria no Porto Alto por amor aos animais
· Ourivesaria do Cartaxo assaltada por dois homens
· Força da água obriga a reforço de muro da EB1 de
A-dos-Loucos
· Obras prometidas para o Casal do Freixo estão
atrasadas
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