
Noticias    

Diário de Noticias 

- LUSÓFONA : DN revela a auditoria que provocou a demissão de Miguel Relvas 

- MIGUEL RELVAS : "Saio por vontade própria. Já não tenho condições anímicas" 

- DEMISSÃO DO MINISTRO : Crato não informou Miguel Relvas do relatório da inspecção 

- PARLAMENTO : Governo escolhe economia social para debate quinzenal 

- PRESIDENTE DA REPÚBLICA : Cavaco inaugura nova refinaria da Galp em Sines 

 

Correio da Manhã  

- Demissão de Miguel Relvas : Relatório da Lusófona vai para Ministério Público 

- Condenados já estão a cumprir pena : Escândalo Casa Pia: todos presos 

 

Jornal de Noticias 
- Temperaturas vão descer muito no fim de semana 

- Governo espanhol "preocupado" com acusação da infanta 

- Crato diz que Passos Coelho foi informado "em termos gerais" sobre Relvas 

 

Público 

- Nos bastidores de uma decisão que demora 

- Os nove artigos do OE 2013 que estão em causa 

- Portugal entre os países que melhor acolhem os turistas 

- Barroso: países em dificuldades devem assumir os seus erros 

 

Nota:  clique nos títulos das noticias para aceder ao texto na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3147535
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3146758&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3147567&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3147964&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3147968&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/relatorio-da-lusofona-vai-para-ministerio-publico
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/escandalo-casa-pia-todos-presos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3146708
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3146934
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3147679&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/nos-bastidores-de-uma-decisao-que-demora-1590184
http://www.publico.pt/politica/noticia/tribunal-constitucional-analisa-uma-dezena-de-artigos-do-oe-2013-1590195
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-esta-entre-os-paises-que-acolhem-melhor-turistas-1590137
http://www.publico.pt/economia/noticia/barroso-paises-em-dificuldades-devem-assumir-os-seus-erros-1590119
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Relvas demite-se mas não exclui ir para o parlamento 

- Estado dedica 312 milhões a indemnizações compensatórias 

- Crato sobre Relvas: "Tenho a convicção que o processo não é válido" 

- Passos marca reorganização do governo para sábado 

- BCE estuda medidas para estimular crédito. Economistas duvidam da eficácia 

- Portugal reforça exportações de energia para Espanha 

- Os gregos vão acabar por sair e nós também 

- Portugal e a Europa de volta ao muro, dois anos depois 

 

Expresso 

- Alguém avise o governo que já morreu 

- A demissão do morto-vivo 

- Passos convoca Conselho de Ministros extraordinário 

- Silva Peneda defende novo acordo de concertação social 

 

Destak 

- BELÉM ART FEST´13 : Festival dos Museus em Belém 

- ACTUALIDADE : Vendas do comércio a retalho recuam na zona euro e crescem em Portugal  

em fevereiro – Eurostat 

 

 

 

Nota:  clique nos títulos das noticias para aceder ao texto na integra 
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http://www.ionline.pt/portugal/demissao-relvas-sai-deixa-aberto-regresso-ao-parlamento
http://www.ionline.pt/dinheiro/estado-dedica-312-milhoes-indemnizacoes-compensatorias
http://www.ionline.pt/portugal/crato-sobre-relvas-acho-situacao-nao-valida-competencia-final-tribunal-administrativo
http://www.ionline.pt/portugal/passos-marca-reorganizacao-governo-sabado
http://www.ionline.pt/dinheiro/bce-estuda-medidas-estimular-credito-economistas-duvidam-da-eficacia
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-reforca-exportacoes-energia-espanha
http://www.ionline.pt/opiniao/os-gregos-vao-acabar-sair-nos-tambem
http://www.ionline.pt/opiniao/portugal-europa-volta-ao-muro-dois-anos-depois
http://expresso.sapo.pt/alguem-avise-o-governo-que-ja-morreu=f798294
http://expresso.sapo.pt/a-demissao-do-morto-vivo=f798252
http://expresso.sapo.pt/passos-convoca-conselho-de-ministros-extraordinario=f798180
http://expresso.sapo.pt/silva-peneda-defende-novo-acordo-de-concertacao-social=f798166
http://www.destak.pt/artigo/159431-festival-dos-museus-em-belem
http://www.destak.pt/artigo/159541-vendas-do-comercio-a-retalho-recuam-na-zona-euro-e-crescem-em-portugal-em-fevereiro-eurostat
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Buscas de cidadã Belga no Cabo Carvoeiro - Peniche (com fotos)  

Exército - ABERTURA DE CONCURSO DE PROJETOS DE ID&I AO FINANCIAMENTO DE 

VERBAS A DISPONIBILIZAR PELO EXÉRCITO, EM 2014  

 

 

 

 

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 
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http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/BuscasdecidadaBelganoCaboCarvoeiroPeniche.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/AberturadeConcursodeProjetosdeIDIaofinanciamentodeverbasadisponibilizarpeloEx%C3%A9rcito,em2014.aspx
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?fref=ts



