
� Local  

  

Pontos de interesse 

  

� Praças de táxi  
� Bombeiros  

� Restaurantes  
� Bares e pubs  

� Multibancos  
� Polícias  

� Correios  

  
  
  

Últimas 

  

� IPB 

“em.cantos” envolve várias entidades da região 
O Instituto Politécnico de Beja vai estar, entre Setembro deste ano e Julho de 2010, nos catorze concelhos do distrito de Beja com o projecto 
"em.cantos". A Voz da Planície é parceira neste projecto. 

Rádio Voz da Planície 
Comentar  

� “Investimento nas RNG é uma forma de responder à crise” 
Contudo, o ministro chamou ainda a atenção para o facto de entender este investimento nas RNG como um dos elementos prioritários para 
responder à crise e preparar o país para sair dela. 

Diário do SUL 
Comentar  

� Governo prepara planos de resposta para creches, escolas e 
jardins-de-infância 
Os Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho reuniram, esta sexta-feira, para preparar planos de contingência para a epidemia da gripe A nas 
escolas, creches e jardins-de-infância, disse Ana Jorge. 

TSF 
Comentar  

� Ministra da Saúde alerta contra medicamentos vendidos na 
Internet  
A ministra da Saúde, Ana Jorge, alertou hoje para o risco da auto-medicação para a gripe A com fármacos comprados na Internet. Centenas de 
sites estão a disponibilizar o medicamento baseado na substância activa Oseltamivir, indicado para o tratamento da gripe A. "Isso é muito 
preocupante. 

Público 
Comentar  

� Ministra da Saúde em Almodôvar e Castro Verde 
A ministra da Saúde, Ana Jorge, vai estar esta sexta-feira, 10, em Almodôvar onde pelas 17h00 inaugurará oficialmente o novo Centro de 
Saúde, seguindo depois para Castro Verde onde pelas 18h30 horas inaugurará o SUB daquele concelho. 

Correio Alentejo 
Comentar Notícias relacionadas (3)  
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� Bombeiros recebem oferta de quinze desfibrilhadores 
Quinze associações e corpos de bombeiros vão receber um desfibrilhador automático externo (DAE), na sequência da campanha promovida 
pela empresa Unilever Jerónimo Martins (UnileverJM), em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP). 

Notícias do Douro 
Comentar  

� Guadiana 

José Soeiro critica Governo pelo atraso no desassoreamento do rio 
Uma resposta que, do ponto de vista de José Soeiro, não apresenta nada de novo porque o Guadiana vai continuar à espera, sabe-se lá até 
quando, do desassoreamento que tanto precisa. 

Rádio Voz da Planície 
Comentar  

� Fora de casa 

Almodôvar é o destino que sugerimos... 
Almodôvar é o destino que deixamos nesta quarta-feira, nas ideias para o seu fora de casa. Nesta vila alentejana pode apreciar a exposição 
“Na terra a tocar o céu”. 

Rádio Voz da Planície 
Comentar  

� Unidade móvel de saúde continua sem avançar em Almodôvar 
“Negociada” com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo nos primeiros meses de 2008, a Unidade Móvel de Saúde para o 
concelho de Almodôvar continua sem chegar ao concelho. 

Correio Alentejo 
Comentar  

� Almodôvar 

Cumpre-se hoje o último dia da XIV FACAL 
Almodôvar recebe neste domingo o último dia da XIV edição da FACAL – Feira de Artes e Cultura. Rita Guerra faz, hoje, o concerto de 
encerramento deste certame. 

Rádio Voz da Planície 
Comentar  

� Almodôvar 

XIV Feira das Artes e Cultura decorre até amanhã 
Terceiro dia da FACAL-Feira de Artes e Cultura de Almodôvar. A proposta de certificação do pão de Almodôvar, é um dos destaques de hoje 
no certame. 

Rádio Voz da Planície 
Comentar  

mais notícias 
  
  
  

Blogs 

  

� Mais e melhores cuidados de Saúde em Castro Verde 

� Notícias 11.07.2009 

� Almodôvar 

� Almodôvar / Centro Turismo e Espaço Internet 

� Almodôvar / Rua típica e antiga 

� Bombeiros Voluntários de Almodôvar 
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� Ministra da Saúde inaugura,hoje dia 10 de Julho, unidades de saúde em Almodôvar e Castro Verde 

� Governo continua a fazer inaugurações 

� inteire-se 

� Em Almodôvar não deixe de Visitar 

ver mais em: 
Sapo Blogs 
  
  
  

Cultura: Eventos 

  

�   

  

mais eventos em: 
Cultura Sapo 
  
  
  

Casa Sapo 

  

�  Moradia T8 em Gomes Aires  

�  Apartamento T2 em Almodôvar  

�  Moradia T4 em Almodôvar  

�  Moradia T3 em Almodôvar  

�  Moradia em Senhora da Graça de Padrões  
�  Moradia T2 em Almodôvar  
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O SAPO é uma marca e um motor de busca criado na Universidade de Aveiro. 

�  

� Feiras, Festas e Romarias 

24 a 25 de Novembro 

 Feira do Cogumelo e do Medronho  
�  
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