
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo vai poupar 200 milhões de euros na conta da luz 

- PARLAMENTO : Presidentes do BPI e CGD explicam ajuda de 3 mil milhões 

- Federação Nacional da Educação: Professores manifestam-se em frente ao Ministério 

- REFORMA DO ESTADO : Oposição recusou indicar deputados para comissão 

- GULBENKIAN : Modelos de prestação de cuidados de saúde em debate 

- Forças Armadas com uma única academia para formar militares (*) 

- Russos admitem preocupação mas prolongam interesse nos Estaleiros (*)  

 

Correio da Manhã  

- Espanha: Rajoy volta a negar existência de ‘saco azul’ no seu partido : “Tudo o que foi 

publicado é falso” 

- Combustíveis: Valorização do euro travou maiores aumentos : Litro de gasolina sobe 5,5 

cêntimos 

- Exclusão de professores na Madeira leva Tribunal a parar procedimentos para vinculação : 

Concurso está suspenso 

- Nuno Crato recebido em Campo Maior com protesto : Ministro da Educação nega 50 mil 

despedimentos 

- Polícias vão partilhar dados (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO098125.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3034948&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3034950&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3035004&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3035001
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/tudo-o-que-foi-publicado-e-falso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/litro-de-gasolina-sobe-55-centimos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/concurso-esta-suspenso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/ministro-da-educacao-nega-50-mil-despedimentos
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Jornal de Noticias 
- PSD rejeita audição do ministro da Economia sobre nomeação de Franquelim Alves 

- Alternativa em Portugal "está pronta", diz Ségolène Royal 

- Russos estendem proposta pelos estaleiros de Viana até março 

- Seguro diz que o PS sai "com mais força" após apoios de hoje 

 

Público 
- Subsídios em duodécimos encontram resistências nos trabalhadores do privado 

- Governo quer criar unidade militar de ajuda de emergência sem mais meios (*) 

 
Ionline 

- BE vai levar "até às últimas consequências" audição ao ministro da Economia 

- Franquelim Alves. Trabalhar na SLN “foi o grande erro da minha vida” profissional 

- Rui Moreira contra Menezes com apoio de Portas e históricos do PSD 

- Governo adia regresso aos mercados a 10 anos por causa de Espanha 

- A três meses do início da época de incêndios não há novos helicópteros 

- AIP. Fiscalidade é a segunda mais alta da UE para as empresas 

- Eurostat. Portugal fecha 2012 com segunda maior queda nas vendas do comércio a retalho 

na UE 

- Nomeação. Governo tranquilo por fora, dividido por dentro 

- Autarcas também pedem Orçamento no Constitucional 

- SNS. Gestão de cirurgias elogiada pela OCDE mudou no ano passado 

- Consumo de cimento cai para níveis de 1973 e desemprego dispara 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3034708&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3034457&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Viana%20do%20Castelo&Concelho=Viana%20do%20Castelo&Option=Interior&content_id=3034240&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3034496&page=-1
http://www.publico.pt/economia/jornal/subsidios-em-duodecimos-encontram-resistencias-nos-trabalhadores-do-privado-26011560
http://www.ionline.pt/portugal/be-vai-levar-ultimas-consequencias-audicao-ao-ministro-da-economia
http://www.ionline.pt/portugal/franquelim-alves-trabalhar-na-sln-foi-grande-erro-da-minha-vida-profissional
http://www.ionline.pt/portugal/porto-rui-moreira-deu-passo-inevitavel-uma-candidatura
http://www.ionline.pt/dinheiro/turbulencia-espanhola-compromete-ensaio-portugal-nos-mercados
http://www.ionline.pt/portugal/guerra-entre-empresas-concorrentes-atrasa-combate-aos-fogos
http://www.ionline.pt/dinheiro/aip-fiscalidade-segunda-mais-alta-da-ue-empresas
http://www.ionline.pt/mercados/eurostat-portugal-fecha-2012-segunda-maior-queda-nas-vendas-comercio-retalho-na-ue
http://www.ionline.pt/portugal/nomeacao-governo-tranquilo-fora-dividido-dentro
http://www.ionline.pt/portugal/autarcas-tambem-pedem-orcamento-no-constitucional
http://www.ionline.pt/portugal/sns-gestao-cirurgias-elogiada-pela-ocde-mudou-no-ano-passado
http://www.ionline.pt/dinheiro/consumo-cimento-cai-niveis-1973-desemprego-dispara
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Expresso 

- Russos são os únicos na corrida aos Estaleiros de Viana 

- Risco de incumprimento regressa a 30% 

- Finanças esclarecem exceção de cortes salariais na NAV 

- BE quer impugnar candidaturas de autarcas com limite de mandatos 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Investimentos de Portugal no exterior superaram o recebido em 2011 – AIP 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/russos-sao-os-unicos-na-corrida-aos-estaleiros-de-viana=f784789
http://expresso.sapo.pt/risco-de-incumprimento-regressa-a-30=f784722
http://expresso.sapo.pt/financas-esclarecem-excecao-de-cortes-salariais-na-nav=f784727
http://expresso.sapo.pt/be-quer-impugnar-candidaturas-de-autarcas-com-limite-de-mandatos=f784705
http://www.destak.pt/artigo/153292-investimentos-de-portugal-no-exterior-superaram-o-recebido-em-2011-aip
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Evacuação do navegador solitário do veleiro "MAUSI"  

Força Aérea - Força Aérea salva velejador da regata Vendée Globe 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EUTM SOMÁLIA - Final Parede 

 

 

 

 

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   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

05-02-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaodonavegadorsolitarioMAUSI.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-251-forca-aerea-salva-velejador-da-regata-vendee-globe
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/508
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/0205/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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