
Noticias    

Diário de Noticias 

- ESTATÍSTICAS DE 2012 : Economia alemã contraiu 0,6% no último trimestre 

- NA SUA ÚLTIMA MISSA : Bento XVI apela ao fim da "hipocrisia religiosa" 

- INQUÉRITO/PPP : António Mota explica contratos de cinco concessões 

- SINDICATO : Greve dos Transportes Sul do Tejo com adesão de 90% 

- DE NORTE A SUL DO PAÍS : Ferroviários concentram-se contra a perda de direitos 

- DIRETIVA APRESENTADA HOJE : Bruxelas propõe imposto para transações financeiras 

- HOJE : INE divulga primeira estimativa do PIB para 2012 

- Aguiar-Branco assumiu hospital sem ter dinheiro (*) 

 

Correio da Manhã  

- Trabalho: Desemprego bate novo recorde : Mais de um milhão sem subsídio 

- Reforma - Defesa acusa governos (*) 

- Correio indiscreto - Os convidados VIP de Miguel Relvas (*) 

 

Jornal de Noticias 
- Santana Lopes volta a lavar mãos de negócio com Bragaparques 

- Fisco diz que já abriu processos a consumidores que não pediram fatura 

- Portugal dança pelo fim da violência contra as mulheres 

- Programa "Impulso Jovem" alarga-se a Lisboa e Vale do Tejo 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3052443
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=3051706&especial=Fim%20do%20pontificado%20de%20Bento%20XVI&seccao=SOCIEDADE&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3052479&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3052501&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3052497
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3052460&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3052456&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/mais-de-um-milhao-sem-subsidio
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3052067&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3050892
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3052499&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3051916&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 
- Defesa tenta acabar com processo Taguspark logo no início do julgamento 

- O que moldou as famílias portuguesas desde 1864 

- Divórcio: é fim e é recomeço 

- Presidente da AR desafia partidos a assinar “carta de intenções” sobre reforma do Estado 

- Portugal, terra da desigualdade 

- Franquelim Alves sente-se “perfeitamente em condições” para cumprir função governativa 

 

Ionline 

- Desemprego. Erro monumental nas previsões 

- Governo vai apoiar empregos em part-time para jovens 

- BPP. Rendeiro ocultou falência técnica a accionistas do banco 

- Todos os dias 21 famílias deixam de pagar empréstimos à banca 

- Novo secretário de Estado das Finanças esteve três meses sem competências atribuídas 

- Líder da JSD critica juízes e defende autarcas dinossauros 

- E se o próximo Papa não for europeu? Conheça os candidatos 

- Franquelim estreia-se no parlamento sem apoio do CDS 

- CMVM suspende negociação de acções da EDP em bolsa 

- Reforma do Estado. Há debate sobre o debate, mas sem debate sobre o que importa 

- Gasolina portuguesa é a quinta mais cara numa lista de 60 países 

- Facturas. Estado aposta na persuasão pelo medo para combater fuga fiscal 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-08-2012 

 

14-02-2013 

 

 

http://www.publico.pt/portugal/jornal/defesa-tenta-acabar-com-processo-taguspark-logo-no-inicio-do-julgamento-26063206
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/estado-civil-os-numeros-dos-ultimos-147-anos-1584148
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/divorcio-e-fim-e-e-recomeco-1584154
http://www.publico.pt/politica/noticia/presidente-da-ar-desafia-partidos-a-assinar-carta-de-intencoes-sobre-reforma-do-estado-1584345
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-terra-da-desigualdade-1584321
http://www.publico.pt/politica/noticia/franquelim-alves-sentese-perfeitamente-em-condicoes-para-cumprir-funcao-governativa-1584350
http://www.ionline.pt/dinheiro/crise-fez-mais-126-mil-desempregados-2012-governo-previa
http://www.ionline.pt/portugal/desemprego-governo-vai-apoiar-contratos-part-time
http://www.ionline.pt/portugal/administradores-bpp-combinaram-esconder-insolvencia-tecnica
http://www.ionline.pt/dinheiro/crise-mais-679-mil-familias-nao-pagam-prestacoes-dos-creditos-banca
http://www.ionline.pt/dinheiro/financas-novo-secretario-estado-esteve-tres-meses-sem-competencias-atribuidas
http://www.ionline.pt/portugal/jsd-critica-juizes-apoia-os-autarcas-dinossauros
http://www.ionline.pt/mundo/depois-bento-xvi-papa-nao-europeu-tornaria-igreja-mais-aberta
http://www.ionline.pt/portugal/franquelim-estreia-se-no-parlamento-sem-apoio-cds
http://www.ionline.pt/mercados/cmvm-suspende-negociacao-accoes-da-edp-bolsa
http://www.ionline.pt/portugal/reforma-estado-ha-debate-sobre-debate-sem-debate-sobre-importa
http://www.ionline.pt/dinheiro/gasolina-portuguesa-quinta-mais-cara-numa-lista-60-paises
http://www.ionline.pt/dinheiro/facturas-estado-aposta-na-persuasao-pelo-medo-combater-fuga-fiscal
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- American Airlines e US Airways criam maior companhia aérea do mundo 

- Bruxelas tenta 'matar' discussão sobre erro do FMI 

- Multar consumidores apanhados sem faturas pode ser inconstitucional 

- Novo regime de arrendamento "é uma lei mata-velhos" 

- Papéis secretos que implicam Mariano Rajoy são verdadeiros 

- Desemprego: filme de terror em cinco atos 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Economia francesa caiu 0,3 % no 4ºT de 2012 com crescimento nulo em  

todo o ano 

- ACTUALIDADE : Economia alemã contraiu 0,6 % no último trimestre de 2012 

 

Visão 

- Avancem os reservistas! (*) 

 

Diário Económico 

- AR debate conceito de defesa em Março (*) 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

14-02-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/american-airlines-e-us-airways-criam-maior-companhia-aerea-do-mundo=f787063
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-tenta-matar-discussao-sobre-erro-do-fmi=f786973
http://expresso.sapo.pt/multar-consumidores-apanhados-sem-faturas-pode-ser-inconstitucional=f786859
http://expresso.sapo.pt/novo-regime-de-arrendamento-e-uma-lei-mata-velhos=f786829
http://expresso.sapo.pt/papeis-secretos-que-implicam-mariano-rajoy-sao-verdadeiros=f786922
http://expresso.sapo.pt/desemprego-filme-de-terror-em-cinco-atos=f786920
http://www.destak.pt/artigo/154354-economia-francesa-caiu-03-no-4t-de-2012-com-crescimento-nulo-em-todo-o-ano
http://www.destak.pt/artigo/154353-economia-alema-contraiu-06-no-ultimo-trimestre-de-2012
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Enriquecimento do espólio fotográfico da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Atividades da KTM 

 

 

 

 

 

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 

14-02-2013 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-257-enriquecimento-do-espolio-fotografico-da-forca-aerea
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/510
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/0214/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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