
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- EM ARTIGO DO JORNAL "FINANCIAL TIMES" : PM diz que não há garantias de regresso ao  

mercado 

- ÁLVARO SANTOS PEREIRA : Ministro leva estudo sobre indemnizações à concertação 

- DESPESA PÚBLICA : Adjudicações diretas ultrapassam os 13,5 mil milhões 

- Famílias contestam novas regras para isenção nas taxas moderadoras 

- MATERNIDADE ALFREDO DA COSTA : "É preciso saber primeiro se há ou não novo  

hospital" 

- Espaço para construir terminal pesa mais do que corredores aéreos (*) 

- "Situação clarificada até ao fim da semana" (*) 

 

Correio da Manhã 

- Trabalho : Indemnizações: Redução para sete a 13 dias em estudo 

- Passos: “Os cépticos estão enganados” 

- Estado : Adjudicações valem quatro aeroportos 

- Líder do PS quer saber quem são os beneficiários das rendas : Seguro desafia Passos a  

baixar preços da energia 

- Três novos juízes : Constitucional: Adiada votação no Parlamento 

- Portugueses avaliam Ministro da Saúde : Paulo Macedo com nota negativa 

 

 
 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

18-04-2012 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2426628&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2426743
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2426663&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO042196.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2426349
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/indemnizacoes-reducao-para-sete-a-13-dias-em-estudo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/passos-os-cepticos-estao-enganados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/adjudicacoes-valem-quatro-aeroportos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/seguro-desafia-passos-a-baixar-precos-da-energia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/constitucional-adiada-votacao-no-parlamento
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/paulo-macedo-com-nota-negativa
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias  

- PCP e BE pretendem "travar especulação" nos combustíveis 

- Passos Coelho reúne-se com David Cameron em Londres 

- Lucro da ANA sobe 8,1% para 9,8 milhões 

- Slide mal montado no quartel causou morte a Ana Rita Lucas (*) 

- Missão à Guiné custa no mínimo 15 mil euros/dia (*) 

 

Público 

- UGT ameaça rasgar acordo de concertação 

- Passos acredita no regressso aos mercados em 2013, mas não descarta "ajuda adicional" 

- FMI avisa que demasiada austeridade pode ameaçar a retoma 

- Coreia do Norte já não se sente obrigada a respeitar acordo com os EUA 

- Guineenses saíram à rua em Lisboa para protestar contra golpe militar 

- Em resposta ao PGR : Ministério da Justiça nega pedido de verbas para perícias no caso  

dos submarinos 

- Em Caldas da Rainha : Escola remodelada no ano passado sem dinheiro para facturas de  

água e luz 

- A partir de Maio : Universidade de Coimbra vai ter cantina aberta ao fim-de-semana 

- Enviado do Papa a Lisboa : Vaticano tem reservas sobre eliminação de feriados de 15 de  

Agosto e 1 de Novembro 

 
 

 
 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2426685&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2426631
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2426597&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/ugt-ameaca-rasgar-acordo-de-concertacao-1542472
http://www.publico.pt/Economia/passos-reitera-que-portugal-regresssa-aos-mercados-em-2013-mas-nao-descarta-ajuda-adicional-1542533
http://economia.publico.pt/Noticia/fmi-avisa-demasiada-austeridade-pode-ameacar-a-retoma-1542454
http://www.publico.pt/Mundo/coreia-do-norte-ja-nao-se-sente-obrigada-a-respeitar-acordo-com-os-eua-1542520
http://www.publico.pt/Mundo/guineenses-sairam-a-rua-em-lisboa-para-protestar-contra-o-golpe-militar-1542482
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/ministerio-da-justica-nega-pedido-de-verbas-para-pericias-no-caso-dos-submarinos-1542468
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/escola-remodelada-no-ano-passado-sem-dinheiro-para-facturas-de-agua-e-luz-1542475
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/universidade-de-coimbra-vai-ter-cantina-aberta-ao-fimdesemana-1542458
http://www.publico.pt/Sociedade/vaticano-tem-reservas-sobre-eliminacao-de-feriados-de-15-de-agosto-e-1-de-novembro-1542495
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- O FMI pede mais à Europa e alerta para risco de desintegração da zona euro 

- António Tomás Correia.“Montepio vai disponibilizar 1,6 mil milhões de euros em crédito às  

empresas” 

- Rectificativo. Maioria abre nova excepção aos pensionistas da banca 

- UGT ameaça rasgar acordo tripartido da Concertação Social 

- Portugueses tristes, desanimados, stressados... e esquecidos? 

- Submarinos. Ministério da Justiça nega verbas para perícias (*) 

 

Destak 

- ALFREDO DA COSTA : Chumbados requerimentos do BE e PS sobre audições 

- EURIBOR : Juros continuam a cair em todos os prazos 

- Gasolineiras ponderam suspender pagamentos com cartões 

- Governo diz que estudo sobre indemnizações vai ser levado à concertação social 

- MAU TEMPO : Oito distritos do Norte e Centro de Portugal sob aviso amarelo devido à  

chuva – IM 

 

Diário Económico 

- Ministra da Justiça desmente PGR no caso dos submarinos (*) 

 

Jornal de Negócios 

- OGMA entregam quase metade dos lucros aos trabalhadores e acionistas (*) 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.destak.pt/artigo/125290-oito-distritos-do-norte-e-centro-de-portugal-sob-aviso-amarelo-devido-a-chuva-im
http://www.ionline.pt/dinheiro/fmi-pede-mais-europa-alerta-risco-desintegracao-da-zona-euro
http://www.ionline.pt/dinheiro/antonio-tomas-correia-montepio-vai-disponibilizar-16-mil-milhoes-euros-credito-empresas
http://www.ionline.pt/portugal/rectificativo-maioria-abre-nova-excepcao-aos-pensionistas-da-banca
http://www.ionline.pt/portugal/ugt-ameaca-rasgar-acordo-tripartido-da-concertacao-social
http://www.ionline.pt/portugal/portugueses-tristes-desanimados-stressados-esquecidos
http://www.destak.pt/artigo/125310-chumbados-requerimentos-do-be-e-ps-sobre-audicoes
http://www.destak.pt/artigo/125309-juros-continuam-a-cair-em-todos-os-prazos
http://www.destak.pt/artigo/125306-gasolineiras-ponderam-suspender-pagamentos-com-cartoes
http://www.destak.pt/artigo/125298-governo-diz-que-estudo-sobre-indemnizacoes-vai-ser-levado-a-concertacao-social
http://www.destak.pt/artigo/125290-oito-distritos-do-norte-e-centro-de-portugal-sob-aviso-amarelo-devido-a-chuva-im
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército – Cerimónia Comemorativa do "Dia do Combatente", na Batalha 

Força Aérea - Primeiro-Ministro visita a 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   
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Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/NOT%C3%8DCIARELATIVA%C3%80CERIM%C3%93NIACOMEMORATIVADODIADOCOMBATENTE,NOMOSTEIRODESANTAMARIADAVIT%C3%93RIA,NABATALHA.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.783&lang=pt
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/0418/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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