
Noticias    

Diário de Noticias 

- NOVO LÍDER DA IGREJA CATÓLICA : Papa Francisco rezou esta manhã na Basílica de  

Santa Maria em Roma 

- REAÇÕES EM PORTUGAL : D. Januário realça sensibilidade e proximidade 

- Ranking da Europa Ocidental: Portugal é o segundo país com mais mortos na estrada 

- Por dificuldades financeiras: Crianças preocupadas os pais telefonam à SOS Criança 

- Mais de cinco mortes por dia: Somos o 3.º país da Europa onde suicídio mais cresceu 

- CIMEIRA DA UNIÃO EUROPEIA : Líderes europeus debatem economia e desemprego 

- Uma economia de baixos salários é uma economia condenada ao fracasso 

- Portugal transpõe Lista Militar Comum (*) 

 

Correio da Manhã  

- Segunda Opinião : O fato novo do PR 

- Correio Direto : A soberania da troika 

- Dia a Dia : Gaudium magnum 

 

Jornal de Noticias 
- Jorge Bergoglio será o Papa Francisco 

- Emprego em Portugal caiu 4,3% no quarto trimestre de 2012 

- Resultados da sétima avaliação da "troika" apresentados sexta-feira 

- Navio Gil Eannes regressa à doca 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-03-2013 
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Público 

- Troika aceita mudanças nas indemnizações por despedimento 

- Sétima avaliação conhecida na sexta-feira 

- Passos Coelho não revela cortes mas quer flexibilizar programa 

- RTP vai propor o aumento da taxa do audiovisual em 2014 

- Mais de dez mil alunos abandonam a escola sem o ensino obrigatório completo 

- OPINIÃO : Resgatar o resgate 

- OPINIÃO : Governos nacionais, cidadãos globais 

- Para que servem as Forças Armadas e sua sustentabilidade (*) 

 

Ionline 

- Papa Francisco I. “Tiveram de ir buscar-me ao fim do mundo” 

- Governo coloca travão na escalada de juros nos cartões de crédito 

- Tom pró-economia na UE não inverterá rumo em Portugal 

- Passos fala em “consequências sociais”, CDS em desespero. Austeridade mantém-se 

- Governo aprova plano de combate a incêndios sem ter helicópteros 

- Buscas à banca. DIAP decide que dados seguem para a Concorrência 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-08-2012 

 

14-03-2013 

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/troika-aceita-mudancas-nas-indemnizacoes-por-despedimento-1587726
http://www.publico.pt/economia/noticia/setima-avaliacao-conhecida-na-sextafeira-1587676
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-nao-revela-cortes-mas-quer-flexibilizar-programa-1587675
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/rtp-vai-propor-o-aumento-da-taxa-do-audiovisual-em-2014-1587674
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-de-dez-mil-alunos-abandonam-a-escola-sem-o-ensino-obrigatorio-completo-1587643
http://www.publico.pt/portugal/noticia/resgatar-o-resgate-1587593
http://www.publico.pt/opiniao/noticia/governos-nacionais-cidadaos-globais-1587624
http://www.ionline.pt/mundo/papa-francisco-i-tiveram-ir-buscar-me-ao-fim-mundo
http://www.ionline.pt/dinheiro/governo-coloca-travao-na-escalada-juros-nos-cartoes-credito
http://www.ionline.pt/dinheiro/tom-pro-economia-na-ue-nao-invertera-rumo-portugal
http://www.ionline.pt/portugal/passos-fala-consequencias-sociais-cds-desespero-austeridade-mantem-se
http://www.ionline.pt/portugal/governo-aprova-plano-combate-incendios-sem-ter-helicopteros
http://www.ionline.pt/dinheiro/buscas-banca-diap-decide-dados-seguem-concorrencia
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Parlamento Europeu tira um eurodeputado a Portugal 

- Sines no "top 25" dos maiores portos europeus 

- Relvas confirma cortes de 28% com pessoal na RTP 

- O buraco negro da austeridade 

- Um golpe de olho virado para as presidenciais 

- Perguntas e respostas para quem vai entregar o IRS 

 

Destak 
- ACTUALIDADE : Alimentos para bebés respeitam todos os requisitos obrigatórios – Governo 

- PAPA : Arcebispo de Braga destaca missão num mundo "subjugado ao capitalismo" 

- ACTUALIDADE : Bancos querem limites mais baixos nas taxas de juro que pagam nos 

depósitos a prazo 

 

Visão 
- Polícias e militares (*) 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - VISITA DE S.EXª O GENERAL CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO À FRENTE  

DE TRABALHO DO REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº 1 EM ALJUSTREL 

Força Aérea - Força Aérea na Futurália - Força Aérea presente na feira de orientação  

educativa 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CRC X-Training com Companhia Marroquina do  

MNBG E 

 

 

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 

14-03-2013 
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