
Noticias    

Diário de Noticias 

- PS : Seguro acusa Passos de destruir 200 mil postos de trabalho 

- ALBERTO JOÃO JARDIM DIZ : PSD-M "não tem nada a ver com as políticas do Governo" 

- FERNANDO PINTO : TAP cancela 21 mil reservas devido à greve a 21 e 23 

- Vinte páginas inúteis 

- O prefácio 

- Chefe militar contra uma academia (*) 

- Cartas - O paradoxo nas FA (*) 

 

Correio da Manhã  

- Despesas com pessoal descem 28 por cento : Plano de reestruturação da RTP com cortes 

significativos 

- Em 17 anos foram a 12 países : Teatro português nos quatro cantos do Mundo 

- Diário da crise - Crise nos depósitos (*) 

 

Jornal de Noticias 
- Sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde apenas assegurada a curto e médio prazo 

- Marte teve condições para sustentar vida 

- António Costa quer usar parte do IMI para pagar transportes públicos 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

13-03-2013 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3103995&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3104118&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3103703&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3103796&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3103754&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/plano-de-reestruturacao-da-rtp-com-cortes-significativos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/cultura/teatro-portugues-nos-quatro-cantos-do-mundo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3103319&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3103890&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Lisboa&Concelho=Lisboa&Option=Interior&content_id=3103795&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Avaliação mais longa da troika ainda sem fim confirmado 

- Miguel Relvas apresenta plano de reestruturação da RTP nesta quarta-feira no Parlamento 

- MEC perde 150.ª acção em tribunal por não pagar a professores contratados 

- Seguro faz críticas à Europa e volta a reclamar que o PS “tinha razão” 

- MP investiga suspeitas de falsificação no concurso dos meios aéreos 

- Portugal pode ter perdido mil milhões de euros para agricultura 

- Serviços de saúde sem qualidade nem viabilidade devem ser encerrados 

- Manifesto defende primárias e listas eleitorais nominais 

 

Ionline 

- Estradas de Portugal estuda fim de troços grátis para trânsito local 

- 60 notáveis de esquerda apelam a ruptura no sistema político 

- Famílias e empresas têm 15,5 mil milhões de euros de crédito em incumprimento 

- Bernhard Rapkay. “Custa-me ver Merkel na capa de um jornal vestida com o uniforme nazi” 

- Abandono escolar mudou do Norte para o Centro do país 

- Directiva europeia. Estado obrigado a pagar às PME em 30 dias a partir de sábado 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-08-2012 

 

13-03-2013 

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/vitor-gaspar-apresenta-resultados-da-setima-avaliacao-amanha-1587521
http://www.publico.pt/politica/noticia/miguel-relvas-apresenta-plano-de-reestruturacao-da-rtp-nesta-quartafeira-no-parlamento-1587544
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/fenprof-assinala-150%C2%BA-condenacao-do-ministerio-da-educacao-1587524
http://www.publico.pt/politica/noticia/seguro-faz-criticas-a-europa-e-volta-a-reclamar-que-o-ps-tinha-razao-1587551
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mp-investiga-suspeitas-de-falsificacao-no-concurso-dos-meios-aereos-1587525
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-pode-ter-perdido-mil-milhoes-de-euros-para-agricultura-1587519
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/servicos-de-saude-sem-qualidade-nem-viabilidade-devem-ser-encerrados-1587463
http://www.publico.pt/politica/noticia/manifesto-defende-primarias-e-listas-eleitorais-nominais-1587517
http://www.ionline.pt/dinheiro/ep-estuda-fim-dos-trocos-gratis-trafego-local-nas-antigas-scut
http://www.ionline.pt/portugal/manifesto-notaveis-quer-unir-portugueses-mudar-sistema-politico
http://www.ionline.pt/dinheiro/familias-empresas-tem-155-mil-milhoes-euros-credito-incumprimento
http://www.ionline.pt/mundo/bernhard-rapkay-custa-me-ver-merkel-na-capa-jornal-vestida-uniforme-nazi
http://www.ionline.pt/portugal/estudo-20-anos-abandono-escolar-mudou-norte-centro
http://www.ionline.pt/dinheiro/directiva-europeia-estado-obrigado-pagar-pme-30-dias-partir-sabado
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- A avaliação mais longa de sempre da troika 

- Tribunal Constitucional rejeita recurso de Macário Correia 

 

Destak 
- ACTUALIDADE : Falta de água afeta 3 em cada 4 países da região Ásia-Pacífico 

- ACTUALIDADE : EUA apontam Espanha como principal centro de lavagem de dinheiro na 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

13-03-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/a-avaliacao-mais-longa-de-sempre-da-itroikai=f792999
http://expresso.sapo.pt/tribunal-constitucional-rejeita-recurso-de-macario-correia=f792922
http://www.destak.pt/artigo/157316-falta-de-agua-afeta-3-em-cada-4-paises-da-regiao-asia-pacifico
http://www.destak.pt/artigo/157307-eua-apontam-espanha-como-principal-centro-de-lavagem-de-dinheiro-na-europa
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Resgate de praticante de kitsurf na Madeira  

Exército - DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DA BASE DE DADOS DO ARQUIVO HISTÓRICO  

MILITAR 

Força Aérea - Base Aérea Nº1 Agraciada : Título de Cidadão Honorário da Vila de Pêro  

Pinheiro 

 

 

 

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 

13-03-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ResgatedepraticantedekitsurfnaMadeira.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DISPONIBILIZA%C3%87%C3%83OONLINEDABASEDEDADOSDOARQUIVOHIST%C3%93RICOMILITAR.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-272-base-aerea-n-1-agraciada
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/0313/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



3  

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 


	- Cartaz Cultural do Algarve
	Cartaz Cultural do Algarve



