
Noticias    

Diário de Noticias 

- Todo o ouro do Banco de Portugal só paga cerca de 8% do total da dívida pública 

- EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA APONTA EXEMPLO... : Soares diz que é impossível  

Portugal pagar a dívida 

- PORTUGAL E IRLANDA : As 5 opções da 'troika' para alargar prazos de empréstimo 

- Um despacho, um programa 

- Atrás do arbusto 

- Forças Armadas com orçamento anual limitado a 1,1% do PIB  

 

Correio da Manhã  

- Governo executivo nega aumento da idade de reforma : Gaspar segue Irlanda 

- Passos faz mexidas cirúrgicas : Relvas substituído por dois 

- Não passa disto 

- Profissões de risco 

- Centro direita: reedição e autofagia 

 

Jornal de Noticias 
- Soares diz que fala com pessoas do PSD e CDS para derrubar o Governo 

- Miguel Poiares Maduro: Maior desafio da Europa é salvar moeda única 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO139597.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3161777&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3161776&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3161264&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3161393&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/gaspar-segue-irlanda
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/relvas-substituido-por-dois
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/luciano-amaral/nao-passa-disto010152530
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/carlos-anjos/profissoes-de-risco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/santana-lopes/centro-direita-reedicao-e-autofagia
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3161755&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO053353.html?page=0
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Rehn confirma troika em Lisboa na próxima semana 

- Marques Guedes e Poiares Maduro no lugar de Miguel Relvas 

- Troika faz avaliação pessimista da situação de Portugal e alerta para dificuldades no acesso  

ao mercado da dívida 

- Um terço dos municípios verá factura da água aumentar 30 cêntimos por mês 

- Aguiar-Branco é o candidato de Menezes à Assembleia Municipal do Porto 

- Finanças esclarecem quais as despesas afectadas por despacho de Gaspar 

- Dois mortos em naufrágio de veleiro na Figueira da Foz 

- Reforma das Forças Armadas prevê redução de 6 mil a 8 mil militares 

 

Ionline 

- Portugal não vai precisar de um segundo resgate 

- Passos tira poderes a Gaspar e Santos Pereira e reforça núcleo político 

- Troika alerta para riscos: dívida portuguesa está a ser comprada por especuladores 

- Manuela Ferreira Leite, a TV star is born. “Estamos a afundar-nos” 

- Ex-assessor de Santos Pereira diz que Gaspar é “psicopata social” 

- António Coimbra de Matos. “A sociedade não voltará a ter jovens. Temos de nos adaptar” 

- Entrevista a Germana Tânger. “Os poetas nunca são de um governo” 

- Estado congelado. Gaspar comparado a Salazar no parlamento 

- Chipre. Troika e governo acordam venda de ouro mas banco central do país nega 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/rehn-confirma-troika-em-lisboa-na-proxima-semana-1591057
http://www.publico.pt/politica/noticia/marques-guedes-no-lugar-de-miguel-relvas-1590998
http://www.publico.pt/destaque/jornal/troika-faz-avaliacao-pessimista-da-situacao-de-portugal-e-alerta-para-dificuldades-no-acesso-ao-mercado-da-divida-26370245
http://www.publico.pt/economia/noticia/um-terco-dos-municipios-vera-factura-da-agua-aumentar-30-centimos-por-mes-1590964
http://www.publico.pt/local/noticia/aguiar-branco-e-o-candidato-de-menezes-a-assembleia-municipal-do-porto-1590919
http://www.publico.pt/economia/noticia/financas-esclarecem-que-despesas-sao-afectadas-por-despacho-de-gaspar-1590925
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-nao-vai-precisar-segundo-resgate
http://www.ionline.pt/portugal/relvas-sai-passos-reforca-nucleo-politico-dois-novos-ministros
http://www.ionline.pt/dinheiro/troika-admite-risco-substancial-portugal-precisar-mais-apoio-financeiro-da-europa
http://www.ionline.pt/portugal/estreia-estamos-afundar-nos-alerta-ferreira-leite
http://www.ionline.pt/portugal/ex-assessor-santos-pereira-diz-gaspar-psicopata-social
http://www.ionline.pt/portugal/antonio-coimbra-matos-sociedade-nao-voltara-ter-jovens-temos-nos-adaptar
http://www.ionline.pt/boa-vida/germana-tanger-os-poetas-nunca-sao-governo-estao-sempre-acima-dele
http://www.ionline.pt/portugal/estado-congelado-gaspar-comparado-salazar-no-parlamento
http://www.ionline.pt/dinheiro/chipre-troika-governo-acordam-venda-ouro-banco-central-pais-nega
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "O governo tem de sair todo", diz o PS 

- Governo já não tem o mínimo de credibilidade 

- Se Governo mexer nas reformas UGT rompe diálogo social 

- 'Nobel' da arquitetura paisagista para Gonçalo Ribeiro Telles 

- Alemanha deve 2,3 mil milhões de euros a Portugal por indemnizações da I Guerra 

- Seguro vai contratar Luís de Matos? 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Cavaco Silva diz que "falar de esperança não chega" 

- ACTUALIDADE : Chipre vai pedir "ajuda suplementar" à União Europeia – Presidente 

- ACTUALIDADE : Aposta na relação comercial com a Galiza pode compensar quebra nas  

exportações 
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http://expresso.sapo.pt/o-governo-tem-de-sair-todo-diz-o-ps=f799672
http://expresso.sapo.pt/governo-ja-nao-tem-o-minimo-de-credibilidade=f799760
http://expresso.sapo.pt/se-governo-mexer-nas-reformas-ugt-rompe-dialogo-social=f799553
http://expresso.sapo.pt/nobel-da-arquitetura-paisagista-para-goncalo-ribeiro-telles=f799199
http://expresso.sapo.pt/alemanha-deve-23-mil-milhoes-de-euros-a-portugal-por-indemnizacoes-da-i-guerra=f799714
http://expresso.sapo.pt/seguro-vai-contratar-luis-de-matos=f799435
http://www.destak.pt/artigo/160262-cavaco-silva-diz-que-falar-de-esperanca-nao-chega
http://www.destak.pt/artigo/160260-chipre-vai-pedir-ajuda-suplementar-a-uniao-europeia-presidente
http://www.destak.pt/artigo/160259-aposta-na-relacao-comercial-com-a-galiza-pode-compensar-quebra-nas-exportacoes
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Comunicado do Comando-Geral da Polícia Marítima 

 

 

 

 

 

 

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 

12-04-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ComunicadodoComandoGeraldaPoliciaMaritima.aspx
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
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/0412/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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