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Ataque bloqueia
computadores da ABEIV
Um ataque aos computadores da de Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV) deixou a

sem acesso a milhares de docunlentos. O crime aconteceu depois dos atacantes enviarem um e-mail com um
anexo contanlinado que, depois de ter sido aberto por uni activou o software nocivo 8

de equipas permanentes
gera nos bombeiros
Alberto Mesquita diz que tudo o que igual justo
e que contemplar todas as 9

vendeu o carro para
pagar casa e 
A falta de de em Azambuja 
colmatada com a anual de 
tarefeiros que ficam meses a trabalhar sem receber. 
Vizcaino fica sem ordenado quando renova o contrato 17

de antiga vidreira
em de luxo divide moradores
projecto aprovado. Edificio venda e anunciado
corno tendo projecto aprovado para quatro andares 2

Golfe continua a crescer em VFX
mesmo sem campo de treino
Clube de Golfe de Vila Franca de Xira o embaixador
da modalidade na ribatejana. tem o
maior quadro competitivo da grande Lisboa 27

Fundo de Socorro da 
Social para salvar a CERCI
Ministro Vieira da Silva mostrou-se convicto que a

de Azambuja vai ultrapassar crise financeira 15

Facebook de O MIRANIT chega aos 100 mil 

O MIRANTE consegue semanais a rondar as 200

pessoas, atingindo por vezes 0 meio 

tiveram 5,8 de Os sites tiveram

'Cerca de 2,3 de nos primeiros 
demeses do ano o que significa um aumento de cerca 

ao anopassado 

Nacional de 
criticada em Vila Franca de Xira
Presidente da esconde a sua face lei pela qual se rege a 
Nacional de e voltou a criticar aquele organismo em do executivo.
CNE responde com notas informativas que o dito por dito 25

Quinze mil pessoas continuam
sem de em VFX
Apesar de ainda ser um elevado, longe das 40 mil pessoas que anos

tinham no concelho. Em Vila Franca de Xira 130 mil utentes

inscritos mas cerca de 15 mil de 17

Vila Franca de Xira cria inclusivo para pessoas com 
A de Vila Franca de Xira faz mais uma aposta no caminho da ao
criar um de atendimento direccionado para pessoas com 
incapacidade e suas entrou em funcionamento na 2 de
Abril, na Loja do da cidade e teve a da de Estado da

das Pessoas com Ana Sofia Antunes. 25


