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   Diário de Noticias 

- Farmácias cortam crédito para medicamentos à Madeira 

- Vendas de automóveis só vão recuperar em 2015 

- Sistema fiscal holandês é desenhado para atrair holdings 

- Decidido futuro dos Estaleiros (*) 

 

Correio da Manhã 

- Estudo: Bruxelas revela desigualdades nos sacrifícios pedidos : Mais pobres suportam 

austeridade 

- Pela mesma despesa eleitoral : Estado paga duas vezes aos partidos 

- Queda em falésia mata turista que fotografava (*) 

- Fiscal das secretas denuncia maçonaria (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Ministro vai anunciar novas condições de financiamento às PME 

- Comissão de Trabalhadores da RTP exige modelo alternativo de TDT 

- Mortos nas estradas descem para níveis dos anos 60 

- Sociedade de Cirurgia Plástica aconselha remoção de implantes da marca PIP 

 

 

 

 

 
(*) – noticia incluida no presente documento 

 

04-01-2012 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2219680&seccao=Madeira&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO028548.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO028547.html?page=0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/mais-pobres-suportam-austeridade
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/estado-paga-duas-vezes-aos-partidos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2219542&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Media/Interior.aspx?content_id=2219302&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2219738
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=2219520&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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Público 

- Aviação : Nunca foi tão seguro viajar de avião como hoje, revela estudo 

- Países mais ricos têm de devolver este ano 7,6 biliões aos investidores 

- Credores privados : Bancos querem perdão à dívida grega baseado no pré-acordo de 

Outubro 

- Consumo de electricidade caiu 3,2% em 2011 

 

Ionline 

- PS não consegue travar deputados que querem levar OE ao Constitucional 

- Enquanto a Grécia ameaça sair do euro, a Europa prepara-se para abrir a porta 

- Jerónimo Martins. Clientes e partidos criticam accionista maioritário e governo 

- Estaleiros de Viana. Trabalhadores pedem contas ao governo 

- Alberto João Jardim está sem dinheiro para ordenados no “Jornal da Madeira” 

- Governo francês quer aumentar o IVA para financiar segurança social 

- Trabalhadores da CGD marcam plenário para decidir se avançam para tribunal caso não 

recebam subsídios 

- Corporações de bombeiros de Amadora e Sintra suspenderam o serviço de transporte de 

doentes 

 

Destak 

- Fornecedores do Estado ficam sem receber se encomendas estiverem irregulares 

- Serviços com pagamentos em atraso têm de apresentar plano de regularização até 31 de 

março 

 

Primeiro de Janeiro 

- Conhecer o futuro (*) 
 

 

(*) – noticia incluida no presente documento 

 

04-01-2012 

 

http://www.publico.pt/Sociedade/nunca-foi-tao-seguro-viajar-de-aviao-como-hoje-revela-estudo-1527499
http://economia.publico.pt/Noticia/paises-mais-ricos-tem-de-devolver-este-ano-76-bilioes-aos-investidores-1527531
http://economia.publico.pt/Noticia/bancos-querem-perdao-a-divida-grega-baseado-no-preacordo-de-outubro-152748
http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1527449
http://www.ionline.pt/portugal/ps-nao-consegue-travar-deputados-querem-levar-oe-ao-constitucional
http://www.ionline.pt/dinheiro/enquanto-grecia-ameaca-sair-euro-europa-prepara-se-abrir-porta
http://www.ionline.pt/dinheiro/jeronimo-martins-clientes-partidos-criticam-accionista-maioritario-governo
http://www.ionline.pt/portugal/estaleiros-viana-trabalhadores-pedem-contas-ao-governo
http://www.ionline.pt/portugal/alberto-joao-jardim-esta-sem-dinheiro-ordenados-no-jornal-da-madeira
http://www.ionline.pt/mundo/governo-frances-quer-aumentar-iva-financiar-seguranca-social
http://www.ionline.pt/portugal/trabalhadores-da-cgd-marcam-plenario-decidir-se-avancam-tribunal-caso-nao-recebam-subsidios
http://www.ionline.pt/portugal/corporacoes-bombeiros-amadora-sintra-suspenderam-servico-transporte-doente
http://www.destak.pt/artigo/113661-fornecedores-do-estado-ficam-sem-receber-se-encomendas-estiverem-irregulares
http://www.destak.pt/artigo/113659-servicos-com-pagamentos-em-atraso-tem-de-apresentar-plano-de-regularizacao-ate-31-de-marco
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


As Nossas Forças Armadas 

 

Marinha - Resultados do desafio para a criação do logótipo dos 50/75 anos da Sagres 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Ação CIMIC numa Escola de Yarin  

 

 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

 

- Taxas EURIBOR Actuais 

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

- Jornais e Revistas de Portugal 

- Boletim do Contribuinte 

- Instituto de Meteorologia 

- Efemérides do dia 
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Visite-nos: 
 

Facebook  

 

 

Site: www.aofa.pt 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/Resultadosdodesafioparaacriacaodologotipodos5075anosdaSagres.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/393
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0104/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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