
Noticias    

Diário de Noticias 

- DEBATE QUINZENAL : Passos avisa CDS e Cavaco sobre instabilidade política 

- ACUSA O PS : Governo está "viciado em ir ao bolso dos portugueses" 

- PS : Costa critica liderança de Seguro 

- MAU TEMPO : Proteção Civil aconselha adoção de medidas de precaução 

- REORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO : Associação de freguesias toma posição sobre nova lei 

- MANIFESTAÇÃO : Alunos de Braga queixam-se da atuação da PSP 

- PRIMEIRO-MINISTRO BRITÂNICO : Cameron poderia anunciar saída do Reino Unido da EU 

- AMBIENTE : UE pode abandonar combustíveis poluentes 

 

Correio da Manhã  

- 15 casas por dia entregues à Banca 

- Educação: Ministério mandou agregar mas processo está em risco : Tribunal trava  

agrupamento 

- Na União Europeia : Cartas de condução passam a ser todas iguais 

- Reforma do Estado: PSD e CDS aprovam comissão sozinhos 

- Aumento a partir de segunda-feira : Taxa sobe 60 cêntimos na urgência 

- 1600 estabelecimentos debatem-se com problemas económicos devido à quebra nas  

vendas : Farmácias com fornecimentos suspensos 

- Em Espanha : Cientistas desenvolvem vacina contra Alzheimer 

- Debelar o "stress de guerra" (*) 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3000744&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3001036&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3000110
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3000510&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3000513&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3000824&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3000240&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3000795&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/15-casas-por-dia-entregues-a-banca
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/tribunal-trava-agrupamento
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cartas-de-conducao-passam-a-ser-todas-iguais
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/reforma-do-estado-psd-e-cds-aprovam-comissao-sozinhos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/taxa-sobe-60-centimos-na-urgencia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/farmacias-com-fornecimentos-suspensos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cientistas-desenvolvem-vacina-contra-alzheimer
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Jornal de Noticias 

- Governo admite novas portagens mas garante que decisão não está tomada 

- Passos Coelho diz que atual Estado social tem "pés de barro" 

- PSD/Porto questiona Governo sobre critérios para introdução de mais 13 portagens no Norte 

- PCP rejeita "falso dilema" entre mais impostos ou menos direitos sociais 

- Dezasseis distritos sob aviso laranja devido a chuva e vento forte 

- Metralhadora dos fuzileiros usada em assaltos violentos (*) 

 

Público 
- PSP usa gás pimenta para dispersar manifestação de estudantes em Braga 

- Portugal enfrenta novo processo de Bruxelas por poluição do ar 

- Governo estuda introdução de novas portagens em ex-Scut 

- Roland Berger contratada para assessorar privatização dos transportes públicos 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Turismo do Alentejo premeia candidatura das fortificações de Elvas a  

Património da Humanidade 

- ACTUALIDADE : "Não temos um sistema equitativo de redistribuição de rendimentos" –  

Passos Coelho 

- ACTUALIDADE : PSD e CDS aprovam sozinhos comissão para a reforma do Estado que toda  

oposição recusa integrar 

- ACTUALIDADE : "Estamos próximos de vencer a situação de emergência" -- Passos Coelho 

- ACTUALIDADE : Se houver crise política a culpa será de Passos e Portas – Seguro 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3000671&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3000716
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3001012&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3001061&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3000525&page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/psp-utiliza-gas-pimenta-para-fazer-dispersar-manifestacao-de-estudantes-em-braga-1581190
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/portugal-enfrenta-novo-processo-de-bruxelas-pela-poluicao-do-ar-1581166
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-estuda-introducao-de-novas-portagens-em-exscut-1581110
http://www.publico.pt/economia/noticia/roland-berger-contratada-para-assessorar-privatizacao-dos-transportes-publicos-1581180
http://www.destak.pt/artigo/151503-turismo-do-alentejo-premeia-candidatura-das-fortificacoes-de-elvas-a-patrimonio-da-humanidade
http://www.destak.pt/artigo/151495-nao-temos-um-sistema-equitativo-de-redistribuicao-de-rendimentos-passos-coelho
http://www.destak.pt/artigo/151487-psd-e-cds-aprovam-sozinhos-comissao-para-a-reforma-do-estado-que-toda-oposicao-recusa-integrar
http://www.destak.pt/artigo/151476-estamos-proximos-de-vencer-a-situacao-de-emergencia-passos-coelho
http://www.destak.pt/artigo/151469-se-houver-crise-politica-a-culpa-sera-de-passos-e-portas-seguro
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- Consumo privado cai em Dezembro de 2012 e acumula mais de 2 anos de quedas mensais 

- Passos Coelho admite aproveitar reforma do Estado para corrigir eventuais desvios em  

2013 

- PSD acusa Seguro de querer eleições motivado por "algumas razões internas" 

- Executivo mantém previsão da taxa de desemprego para 2013 mas admite "ligeiro aumento 

- Vai mudar de fornecedor de luz e gás? Prepare-se para um longo e duro calvário 

 - “O PSD enquanto social-democrata e humanista não pode desenvolver este tipo de práticas 

- Abriu a Casa do Cinema, no Bairro Alto 

- Seguro quer saber que fará o governo com 4 mil milhões adicionais, PM acusa-o de  

demagogia 

- Maioria chumba recurso do PCP sobre nomeação de deputado Miguel Frasquilho para  

comissão do IRC 

- PSD e CDS-PP esperam que oposição repondere e integre Comissão para a Reforma do  

Estado 

 

Expresso 

- Hollande diz que Portugal não é exemplo a seguir 

- Pensionistas acima de 1400 euros brutos vão perder rendimento mensal 

- Câmara do Porto não perdoa atrasos no pagamento de estacionamento 

- Carnaval outra vez sem tolerância de ponto 

- Balsemão apela à união dos media para contrariar "suicídio lento 

Sol 

-«Veremos se Seguro chega às eleições autárquicas»-Entrevista a José Pedro Aguiar-Branco (*) 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/dinheiro/consumo-privado-cai-dezembro-2012-acumula-mais-2-anos-quedas-mensais
http://www.ionline.pt/portugal/passos-coelho-diz-actual-estado-social-tem-pes-barro
http://www.ionline.pt/portugal/psd-acusa-seguro-querer-eleicoes-motivado-algumas-razoes-internas
http://www.ionline.pt/dinheiro/governo-mantem-previsao-da-taxa-desemprego-2013-admite-ligeiro-aumento
http://www.ionline.pt/dinheiro/vai-mudar-fornecedor-luz-gas-prepare-se-os-dramas
http://www.ionline.pt/portugal/carlos-carreiras-relvas-conseguiu-fazer-uma-reforma-ao-fim-150-anos-mal-feita
http://www.ionline.pt/boa-vida/casa-cinema-uma-nova-morada-filmes-inquilinos
http://www.ionline.pt/portugal/seguro-quer-saber-fara-governo-4-mil-milhoes-adicionais-pm-acusa-demagogia
http://www.ionline.pt/portugal/maioria-chumba-recurso-pcp-sobre-nomeacao-deputado-miguel-frasquilho-comissao-irc
http://www.ionline.pt/portugal/psd-cds-pp-esperam-oposicao-repondere-integre-comissao-reforma-estado
http://expresso.sapo.pt/hollande-diz-que-portugal-nao-e-exemplo-a-seguir=f780206
http://expresso.sapo.pt/pensionistas-acima-de-1400-euros-brutos-vao-perder-rendimento-mensal=f780266
http://expresso.sapo.pt/camara-do-porto-nao-perdoa-atrasos-no-pagamento-de-estacionamento=f780079
http://expresso.sapo.pt/carnaval-outra-vez-sem-tolerancia-de-ponto=f780102
http://expresso.sapo.pt/balsemao-apela-a-uniao-dos-imediai-para-contrariar-suicidio-lento=f780178
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DA ACADEMIA MILITAR 

Força Aérea – As Missões da Força Aérea 

 

 

 

 

 

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 

18-01-2013 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADAACADEMIAMILITAR.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=_EeH41XDEmw&list=UUqmwUy7YSlFsp-TKPPXCz3Q&feature=player_embedded
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.leme.pt/historia/efemerides/0118/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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