
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- PS : Seguro garante enfrentar quem obstruir a sua direcção 

- TROIKA/UM ANO : Saúde espera poupar 700 milhões de euros este ano 

- LISBOA : Último troço do Túnel do Marquês abre amanhã 

- MÚSICA : Reedição da obra de José Afonso começa na segunda-feira 

- Pagamentos em atraso de 41 milhões às Forças Armadas (*) 

 
Correio da Manhã 

- Ministério altera comparticipação dos medicamentos : Governo vai fechar serviços de  

cancro 

- Relatório: Ministro concorda com conclusões do IGAI : “Foi reacção legítima e necessária  

da PSP” 

- Acordo de comércio internacional no Tribunal Europeu de Justiça 

- Alerta da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia : Concentrações de pólen  

muito elevadas  

 

 
Jornal da Beira  

-  Militares contribuíram para reflorestação (*) 

 

 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

05-04-2012 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2403580
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2404061&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2403154&seccao=Sul&page=-1
http://www.dn.pt/cartaz/musica/interior.aspx?content_id=2404040&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/governo-vai-fechar-servicos-de-cancro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/foi-reaccao-legitima-e-necessaria-da-psp
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/acordo-de-comercio-internacional-no-tribunal-europeu-de-justica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/concentracoes-de-polen-muito-elevadas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias  

- Subsídios de férias e Natal repostos a partir de 2015 de forma gradual 

- BE acusa primeiro-ministro de querer fazer "falso aumento salarial" 

- Verdes acusam Passos Coelho de "fraude" na questão dos subsídios 

- PCP diz que Passos Coelho "já não tem pejo nenhum em mentir" 

- Seguro acusa primeiro-ministro de enganar os portugueses 

 

Público 

-  Função pública : Primeiro-ministro diz que subsídios de férias e Natal só serão repostos em  

2015 

- Ministro diz que SIS não aconselhou medidas especiais para manifestação 

- Presidente do BCE diz que modelo social europeu “está morto” 

- Ministro instaurou um processo disciplinar : Reacção da PSP na greve foi no geral  

"adequada e proporcional" 

- Decisão : Tribunal Constitucional chumba diploma que cria crime de enriquecimento ilícito 

- Medida vai ser introduzida este ano : Ministro da Educação diz que professores vão fazer  

prova de avaliação 

- Queremos ser independentes ou não? (*) 

 

Sol  

-  Comissão sem nada para fiscalizar (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
 

05-04-2012 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2402947&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2403358&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2403325&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2403234&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2403124&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/primeiroministro-diz-que-subsidios-de-ferias-e-natal-so-serao-repostos-em-2015-1540807
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/ministro-diz-que-sis-nao-aconselhou-medidas-especiais-para-manifestacao-1540884
http://economia.publico.pt/Noticia/presidente-do-bce-declara-o-fim-do-modelo-social-europeu-1540782
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/ministro-miguel-macedo-abre-processo-disciplinar-e-inquerito-sobre-agressoes-a-jornalistas-1540773
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/tribunal-constitucional-chumba-diploma-que-cria-crime-de-enriquecimento-ilicito--1540814
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/ministro-da-educacao-diz-que-professores-vao-fazer-prova-de-avaliacao-1540801
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- Concessões. Reequilíbrios financeiros custaram 878 milhões em 2011 

- Passos. Subsídios só voltam em 2015 e podem ser pagos em 12 meses 

- Espanha gasta mais com desemprego do que poupa com austeridade 

- Tribunal Constitucional chumba lei do enriquecimento ilícito 

- Governo quer poupar 100 milhões com medicamentos hospitalares 

 

Destak 

- 'TROIKA'/UM ANO : Abrandamento da atividade económica e poupanças das famílias  

justificam quebra no consumo de electricidade 

- 'TROIKA/UM ANO : Turismo enfrenta período desfavorável e admite "ajustamentos" no  

futuro 

- 'TROIKA/UM ANO : Consumo no setor alimentar caiu 2% em valor – APED 

- 'TROIKA'/UM ANO : Consumo de marcas próprias aumentou 3,6% desde o ano passado –  

APED 

- 'TROIKA'/UM ANO : Transportes públicos enfrentam fusões e passageiros aumentos de  

preços e redução da oferta 

- 'TROIKA'/UM ANO : Portugueses compram menos carros e estão a utilizá-los cada vez  

menos 

- 'TROIKA'/UM ANO : Malparado na habitação toca máximos, num ano em que o crédito  

ficou mais caro e restrito 

 

Diário Económico 

- Militares e polícias lesados nos salários e na saúde (*) 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

05-04-2012 

 

http://www.ionline.pt/dinheiro/concessoes-reequilibrios-financeiros-custaram-878-milhoes-2011
http://www.ionline.pt/portugal/passos-subsidios-so-voltam-2015-podem-ser-pagos-12-meses
http://www.ionline.pt/dinheiro/espanha-gasta-mais-desemprego-poupa-austeridade
http://www.ionline.pt/portugal/tribunal-constitucional-chumba-lei-enriquecimento-ilicito
http://www.ionline.pt/portugal/governo-quer-poupar-100-me-medicamentos-hospitalares
http://www.destak.pt/artigo/124059-abrandamento-da-atividade-economica-e-poupancas-das-familias-justificam-quebra-no-consumo-de-eletricidade
http://www.destak.pt/artigo/124058-turismo-enfrenta-periodo-desfavoravel-e-admite-ajustamentos-no-futuro
http://www.destak.pt/artigo/124057-consumo-no-setor-alimentar-caiu-2-em-valor-aped
http://www.destak.pt/artigo/124056-consumo-de-marcas-proprias-aumentou-36-desde-o-ano-passado-aped
http://www.destak.pt/artigo/124055-transportes-publicos-enfrentam-fusoes-e-passageiros-aumentos-de-precos-e-reducao-da-oferta
http://www.destak.pt/artigo/124054-portugueses-compram-menos-carros-e-estao-a-utiliza-los-cada-vez-menos
http://www.destak.pt/artigo/124053-malparado-na-habitacao-toca-maximos-num-ano-em-que-o-credito-ficou-mais-caro-e-restrito
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Mais de 12 mil pessoas deram os parabéns à Sagres na Figueira da Foz  

Marinha – Força naval da NATO visita Lisboa - Alteração do Cais de Atracação  

Exército - Participação do RC6 no Plano LIRA  

Exército - Lançamento do Livro "CAOS URBANO" 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EUTM SOMÁLIA - Ativiades diversas 

 

 

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   

 

 

05-04-2012 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/Maisde12milpessoasderamosparabensaSagresnaFigueiradaFoz.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/For%C3%A7anavaldaNATOvisitaLisboa.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PARTICIPA%C3%87%C3%83ODORC6NOPLANOLIRA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/LAN%C3%87AMENTODOLIVROCAOSURBANO.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/416
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/0405/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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