
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- Centros de Saúde poderiam poupar 900 milhões de euros 

- GRÉCIA : 'Merkozy' quer reservar parte da ajuda para credores 

- ELETRICIDADE : Mercado livre é "fantochada para 'troika' ver" 

- CRISE : Passos quer que portugueses sejam "menos piegas" 

- Marrocos quer mais empresas portuguesas no país 

- UNIVERSIDADE DE COIMBRA : Projeto português venceu desafio nos EUA 

 
Correio da Manhã 

- Milhares perdem isenção do IVA 

- Trabalho no Carnaval está nas mãos do PCP 

- Rendas baratas para 1184 casas 

- Novas Oportunidades: Zorrinho acusa o Governo de "asfixiar a rede" sem fazer  

"avaliação nenhuma" 

- Portugal regressa aos transplantes 

- Polícia investiga escutas a relatora (*) 

 
 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2288274&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2288580
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2288588&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2288168&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2288595&seccao=%C1frica&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=2286549&seccao=Tecnologia&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/milhares-perdem-isencao-do-iva
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/trabalho-no-carnaval-esta-nas-maos-do-pcp
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/rendas-baratas-para-1184-casas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/novas-oportunidades-zorrinho-acusa-o-governo-de-asfixiar-a-rede-sem-fazer-avaliacao-nenhuma
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/portugal-regressa-aos-transplantes
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias  

- Alegada "censura" na Antena1 chega ao Parlamento 

- Grécia quase paralisada devido à primeira greve geral deste ano 

 

Público 

- EDP vai oferecer tarifa única de gás e electricidade a partir de 2013 

- Governo grego prepara acordo final com partidos em dia de nova greve geral 

- Dados do Banco de Portugal : Crédito malparado recuou mas continua próximo de  

máximos históricos 

- Conselho de ministros extraordinário da CPLP durou cinco horas e ainda fez acrescentos à  

agenda 

- Temperaturas vão descer de novo a partir de amanhã 

 

Ionline 

- Barclays avança com rescisões amigáveis em Portugal 

- Recapitalização. Supervisor europeu avalia banca esta semana 

- Justiça. Boa Hora precisa de oito milhões de euros em obras 

- Mário Vilalva. Portugueses nunca tiveram apoio político para exercer diplomacia económica 

- Passageiros. TAP fecha ano com 42,5% de quota mas maiores low cost chegam a 28,9% 

- Quem quer ser jurado? Cidadãos comuns a julgar criminosos 

- Portugueses nunca tiveram apoio político para exercer diplomacia económica - Entrevista a  

Mário Vilalva (*) 

 
 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Media/Interior.aspx?content_id=2288690&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2288697&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/edp-vai-oferecer-tarifa-unica-de-gas-e-electricidade-a-partir-de-2013-1532588
http://economia.publico.pt/Noticia/governo-grego-prepara-acordo-final-com-partidos-em-dia-de-nova-greve-geral-1532594
http://economia.publico.pt/Noticia/malparado-recuou-em-dezembro-mas-continua-proximo-de-maximos-historicos-1532556
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/conselho-de-ministros-extraordinario-da-cplp-durou-cinco-horas-e-ainda-fez-acrescentos-a-agenda-1532570
http://www.publico.pt/Sociedade/temperaturas-vao-descer-de-novo-a-partir-de-amanha-1532598
http://www.ionline.pt/dinheiro/barclays-avanca-rescisoes-amigaveis-portugal
http://www.ionline.pt/dinheiro/recapitalizacao-supervisor-europeu-avalia-banca-esta-semana
http://www.ionline.pt/portugal/justica-boa-hora-precisa-oito-milhoes-euros-obras
http://www.ionline.pt/dinheiro/mario-vilalva-portugueses-nunca-tiveram-apoio-politico-exercer-diplomacia-economica
http://www.ionline.pt/dinheiro/passageiros-tap-fecha-ano-425-quota-maiores-low-cost-chegam-289
http://www.ionline.pt/portugal/quem-quer-ser-jurado-cidadaos-comuns-julgar-criminosos
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Destak 

 
- BP vende negócio de GPL em Portugal 

- Veículos entregues para abate caem 35,2% em 2011 – Valorcar 

- Navio-Escola Sagres celebra 75 anos (*) 

 

 

Diabo 

-  Exame de consciência aos chefes militares (*) 

 

Jornal de Negócios 

- Empresas param no Carnaval devido à tradição dos acordos (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

07-02-2012 

 

http://www.destak.pt/artigo/117463-bp-vende-negocio-de-gpl-em-portugal
http://www.destak.pt/artigo/117453-veiculos-entregues-para-abate-caem-352-em-2011-valorcar
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha– Seminário - MONICAN - Monitorização do Canhão da Nazaré  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KFOR - Cerimónia de Imposição de Medalhas 

 

 

 

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/Seminario-MONICAN-MonitorizacaodoCanhaodaNazare.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/402
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/0207/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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