
Noticias    

Diário de Noticias 

- MINISTRO DAS FINANÇAS : Gaspar explica ajuda à banca no Parlamento 

- ANÚNCIO DE AGUIAR-BRANCO : Associações contra corte de 218ME nas Forças Armadas 

- NOS URAIS (COM VÍDEO) : Queda de meteorito faz pelo menos 400 feridos na Rússia 

- COMISSÁRIO EUROPEU : "O faroeste acabou" no setor financeiro 

- FATURAS : Ex-secretário de Estado manda fisco "tomar no cu" 

- ÀS FINANÇAS : Provedor quer revisão de IRS das uniões de facto 

- INICIATIVA : Mais de 100 farmácias aderem à recolha de medicamentos 

- Como se chegou ao corte de oito mil militares - entrevista a José Pedro Aguiar-Branco (*) 

 

Correio da Manhã  

- Sem portagens “seria melhor” 

- Saúde: Denunciam os doentes de esclerose múltipla, artrite e hepatites : Remédios 
negados 

- Saúde: Enfermeiros alertam para risco de contaminação de produtos : eutilização ameaça 

doentes 

 

Jornal de Noticias 
- Rio sugere pensões variáveis com o PIB 

- Governo tem "total autismo" na reestruturação das Forças Armadas 

- Corte de 218 milhões nas Forças Armadas (*) 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3054596&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3054283&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3054593&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3054393&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3052687
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3054633&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3054646&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/sem-portagens-seria-melhor
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/remedios-negados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/reutilizacao-ameaca-doentes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3054216&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3054269&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 
- Médicos obrigados a partir de hoje a declarar conflitos de interesses 

- Segundo maior exibidor de cinema em Portugal pede insolvência 

- Unidos, de facto 

- Portugal é dos países onde mais austeridade significa mais pobreza infantil 

- Portas lidera com Gaspar cortes na despesa do Estado, revela Marques Mendes 

- Economia portuguesa acentuou queda no final do ano passado 

- Estado vende participação na EDP por 356,1 milhões de euros 

 

Ionline 

- Ilegal. Advogados contestam multas para quem não pede facturas 

- Governo avalia portagens mais baratas nas ex-scut das regiões mais pobres 

- Autárquicas. António Costa falha coligação de esquerda para a câmara de Lisboa 

- Gaspar e Portas decidem cortes. Plano está atrasado, diz Marques Mendes 

- Grau da recessão surpreende economistas. Aumenta o risco para 2013 

- Segurança. Resultados das cirurgias nos hospitais vão ser auditados 

- Ferrovia. Mota-Engil vai concorrer à nova linha de mercadorias 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/medicos-obrigados-a-partir-de-hoje-a-declarar-conflitos-de-interesses-1584530
http://www.publico.pt/cultura/jornal/socorama-segundo-maior-exibidor-de-cinema-em-portugal-pede-insolvencia-26068726
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/unidos-de-facto-1584159
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-e-dos-paises-onde-maior-austeridade-significa-mais-pobreza-infantil-1584448
http://www.publico.pt/politica/noticia/antigo-presidente-do-psd-diz-que-coordenacao-conjunta-de-portas-e-gaspar-evita-problemas-na-coligacao-1584519
http://www.publico.pt/economia/noticia/economia-portuguesa-acentuou-queda-no-final-do-ano-passado-1584444
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-sai-em-definitivo-da-edp-1584440
http://www.ionline.pt/dinheiro/facturas-big-brother-is-watching-you-nao-legal
http://www.ionline.pt/dinheiro/ex-scut-portagens-podem-vir-custar-menos-nas-regioes-mais-pobres
http://www.ionline.pt/portugal/costa-falha-coligacao-esquerda-lisboa-pcp-ja-tem-candidato
http://www.ionline.pt/portugal/desemprego-pressiona-decisoes-governo-sobre-reforma-estado
http://www.ionline.pt/dinheiro/economia-fecha-2012-cair-ao-ritmo-mais-alto-na-era-da-troika
http://www.ionline.pt/portugal/seguranca-cirurgias-no-sns-vao-ser-avaliadas
http://www.ionline.pt/dinheiro/ferrovia-mota-engil-vai-concorrer-nova-linha-mercadorias
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Limpeza nas listas dos médicos de família é "atitude prepotente" 

- PS nega ter debatido com Governo cortes de quatro mil milhões 

- PIB cai mais do que o previsto 

- Bento XVI vai isolar-se do mundo 

- Conheça os nomeados para os Óscares 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Distrito de Vila Real com investimento de 7,5 ME em bombeiros e proteção 

civil 

 

Sol 

- Chefes militares em estado de alerta (*) 

 

Jornal de Negócios 

- Contrato com Vinci à espera de assinaturas há três semanas (*) 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 
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http://expresso.sapo.pt/limpeza-nas-listas-dos-medicos-de-familia-e-atitude-prepotente=f787268
http://expresso.sapo.pt/ps-nega-ter-debatido-com-governo-cortes-de-quatro-mil-milhoes=f787321
http://expresso.sapo.pt/pib-cai-mais-do-que-o-previsto=f787089
http://expresso.sapo.pt/bento-xvi-vai-isolar-se-do-mundo=f787112
http://expresso.sapo.pt/conheca-os-nomeados-para-os-oscares=f785530
http://www.destak.pt/artigo/154514-distrito-de-vila-real-com-investimento-de-75-me-em-bombeiros-e-protecao-civil
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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 

15-02-2013 

 

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/0215/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 
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