
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- OE2012 : PS:Há risco de 'espiral recessiva' sem criação de emprego 

- SE O GOVERNO NÃO RESPONDER ÀS REIVINDICAÇÕES : PSP: ASPP admite ações de  

protesto 

- JUSTIÇA : Crime de falsas declarações poderá dar 2 anos de prisão 

- PARLAMENTO : Aguiar-Branco ouvido sobre estaleiros de Viana 

- PEQUENO FURTO : Cada processo custa entre 500 a 700 euros ao contribuinte 

- Ministro: Fecho de esquadras "não tem a ver" com troika 

- BPN : Comissão de inquérito toma hoje posse 

 
Correio da Manhã 

- 758 mil afectados por paralisação 

- Ministro francês recebe governantes portugueses para "reafirmar pleno apoio" 

- Empregos em risco (*) 

 

 

 

 

 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2374535&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2374915&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2374927
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2374929
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2374923&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2374457&seccao=Sul&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2374890&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/758-mil-afectados-por-paralisacao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/ministro-frances-recebe-governantes-portugueses-para-reafirmar-pleno-apoio
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias  

- Redução dos recursos humanos e materiais na polícia abre caminho à criminalidade 

- Desgaste dos oceanos pode custar 1,5 biliões de euros anuais 

- Casa das Artes no Porto vai reabrir como pólo cultural 

- Ministro das Finanças foi ao Congresso dos EUA mostrar resultados da ajuda externa 

 

Público 

- Imposição da UE leva a aceitação de margem de 3% : BIC aceita pagar juros se usar os  

300 milhões do Estado 

- Greve geral condiciona transportes a partir de hoje 

- Execução orçamental : Receita do Estado caiu 4,3% nos dois primeiros meses deste ano 

- Crise do euro : Troika receia que Grécia precise de novo empréstimo 

- Dados do IEFP divulgados hoje : Desempregados inscritos nos centros de emprego já  

ultrapassam 648 mil 

- Maçonaria e espiões na direcção do Observatório de Segurança 

- Universidade de Coimbra : Identificada a partícula subatómica mais leve de sempre 

- Tribunal Constitucional está a dar prioridade à lei sobre enriquecimento ilícito 

- Ministério da Educação suspende acordo com professores sobre concursos 

- Hospitais de Lisboa recusam atender doentes do Alentejo 

- Endividamento da Empordef supera capital social em 55% (*) 

- Ex-espião intimou chefe das secretas a fornecer certidões do currículo (*) 

 

 
 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2374918&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2374591&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=2374258&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2374937&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/bic-aceita-pagar-juros-se-usar-os-300-milhoes-do-estado-1538799
http://economia.publico.pt/Noticia/passageiros-dos-transportes-publicos-comecam-a-sentir-hoje-os-efeitos-da-greve-geral-1538785
http://economia.publico.pt/Noticia/receita-do-estado-caiu-43-nos-dois-primeiros-meses-deste-ano-1538759
http://economia.publico.pt/Noticia/grecia-pode-precisar-de-novo-emprestimo-receia-a-troika-1538787
http://economia.publico.pt/Noticia/desempregados-inscritos-nos-centros-de-emprego-ja-ultrapassam-648-mil-1538744
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/maconaria-e-espioes-na-direccao-do-observatorio-de-seguranca-1538694
http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/identificada-uma-nova-particula-subatomica-a-mais-leve-de-sempre-1538727?all=1
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/tribunal-constitucional-esta-a-dar-prioridade-a-lei-sobre-enriquecimento-ilicito---1538746
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/ministerio-da-educacao-suspende-acordo-com-professores-sobre-concursos-1538804
http://www.publico.pt/Local/hospitais-de-lisboa-recusam-atender-doentes-do-alentejo-1538729
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- Sócrates acusado de pedir 500 mil contos para aprovar Freeport 

- Eduardo Catroga e a energia. O antes e o depois da EDP 

- Estado chamado a pagar 303 milhões de euros em processos judiciais contra o BPN 

- Juros de Portugal caem há três dias, BCE ajuda nas relações públicas 

- Defesa. Marçal Grilo vai liderar grupo de trabalho para reforma do sistema de ensino militar 

- Estaleiros de Viana. Trabalhadores realizam hoje plenário geral com a reprivatização em  

pano de fundo 

- Queda da receita até Fevereiro sugere risco para défice em 2012 

 

 

Destak 

- AÇORES / MAU TEMPO : Protecção Civil alerta para chuva forte em sete das nove ilhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/portugal/socrates-acusado-pedir-500-mil-contos-aprovar-freeport
http://www.ionline.pt/dinheiro/eduardo-catroga-energia-depois-da-edp
http://www.ionline.pt/dinheiro/estado-chamado-pagar-303-milhoes-euros-processos-judiciais-contra-bpn
http://www.ionline.pt/dinheiro/juros-portugal-caem-ha-tres-dias-bce-ajuda-nas-relacoes-publicas
http://www.ionline.pt/portugal/defesa-marcal-grilo-vai-liderar-grupo-trabalho-reforma-sistema-ensino-militar
http://www.ionline.pt/dinheiro/estaleiros-viana-trabalhadores-realizam-hoje-plenario-geral-reprivatizacao-pano-fundo
http://www.ionline.pt/dinheiro/queda-da-receita-fevereiro-sugere-risco-defice-2012
http://www.destak.pt/artigo/122204-proteccao-civil-alerta-para-chuva-forte-em-sete-das-nove-ilhas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Itinerário Cultural e Patrimonial na Marinha - Visita guiada 

Força Aérea - Hospital da Força Aérea recebe II Jornadas de Controlo de Infeção 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Louvor ao NRP D.Francisco de Almeida 

 

 

 

 

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.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ItinerarioCulturalePatrimonialnaMarinhaVisitaguiadamar%C3%A7o.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.766&lang=pt
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/412
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/0321/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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