
Noticias    

Diário de Noticias 

- DIZ CANDIDATO A SECRETÁRIO-GERAL DO PS : Moção de censura aprovada após  

"pressão" sobre Seguro 

- ORÇAMENTO PARA 2013 : 'Sol' diz que Constitucional chumba normas do OE 

- COM PASSOS COELHO : Economia volta a dominar debate quinzenal no Parlamento 

- ENTREVISTA À LUSA : Portugal devia agradecer a Gaspar, diz Catroga 

- PPP NO PARLAMENTO : Almerindo Marques explica contratos das subconcessões 

- Estar 'in' parecendo 'off' 

- As lições de Chipre 

- Conceito estratégico dá relevo a missões externas (*) 

 

Correio da Manhã  

- Trabalho: Cavaco Silva defende discussão do salário mínimo : "Baixos salários não são  

solução" 

- António José Seguro critica Governo de Passos : "Este governo levou Portugal para o  

abismo" 

- Lisboa: Maternidade Alfredo da Costa faz cinco mil partos por ano : Fecho da MAC vai para  

julgamento 

- Fragata "Álvares Cabral" vai combater pirataria (*) 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

22-03-2013 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3123704&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3123336
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3123665&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3123685&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3123659&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3123323&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3123205&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/baixos-salarios-nao-sao-solucao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/este-governo-levou-portugal-para-o-abismo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/fecho-da-mac-vai-para-julgamento
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Rússia diz não estar interessada nas propostas de Chipre 

- Eduardo Catroga diz que Governo devia ter renegociado memorando "ao fim de um ano" 

- Carro oficial para fins particulares (*) 

 

Público 

- Rússia recusa emprestar mais dinheiro a Nicósia 

- Bloco fecha a porta a apoiar candidaturas autárquicas do PS 

- Madeira atinge recorde de 25 mil desempregados 

- "O caso de Chipre é uma machadada na confiança nas instituições europeias" 

- Açores exige do Governo da República posição "inequívoca" sobre base das Lajes 

 

Ionline 

- Sócrates. Ele voltou. Tenham medo, tenham muito medo 

- "O Eurogrupo não percebeu o que qualquer aprendiz de política era capaz de perceber" 

- Ministério da Saúde adjudica 1,5 milhões de euros a escritório de ex-adjunto 

- Rescisões no Estado podem levar a indemnizações médias de 48 mil euros 

- Chipre: Merkel avisa Nicósia para não pôr à prova a paciência da troika 

- Ex-quadros do BPN processam Estado e exigem integração no BIC 

- Portugal é o país do Mediterrâneo que mais ardeu na última década 

- Governo avisa que moção de censura pode criar instabilidade 

- Número crescente de reformas antecipadas preocupa sindicatos 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-08-2012 

 

22-03-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3123712
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3123799&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/russia-recusa-emprestar-mais-dinheiro-a-nicosia-1588727
http://www.publico.pt/politica/noticia/bloco-fecha-a-porta-a-apoiar-candidaturas-autarquicas-do-ps-1588682
http://www.publico.pt/economia/noticia/madeira-atinge-recorde-de-25-mil-desempregados-1588680
http://www.publico.pt/multimedia/video/teresa-de-sousa-20130321-181748
http://www.publico.pt/politica/noticia/acores-exige-do-governo-da-republica-posicao-inequivoca-sobre-base-das-lajes-1588661
http://www.ionline.pt/portugal/socrates-regressa-fazer-defesa-da-sua-governacao
http://www.ionline.pt/portugal/paulo-rangel-europa-nao-esta-altura-dos-desafios-tem-pela-frente
http://www.ionline.pt/portugal/ex-adjunto-ministerio-da-saude-ganhou-ajustes-directos-15-milhoes-euros-nos-ultimos-tres-an
http://www.ionline.pt/dinheiro/estado-rescisoes-atingem-mais-mulheres-indemnizacoes-medias-chegam-aos-48-mil-euros
http://www.ionline.pt/dinheiro/chipre-merkel-avisa-nicosia-nao-prova-paciencia-da-troika
http://www.ionline.pt/dinheiro/ex-quadros-bpn-processam-estado-exigem-integracao-no-bic
http://www.ionline.pt/portugal/portugal-pais-mediterraneo-mais-ardeu-na-ultima-decada
http://www.ionline.pt/portugal/governo-avisa-mocao-censura-pode-criar-instabilidade
http://www.ionline.pt/dinheiro/numero-crescente-reformas-antecipadas-preocupa-sindicatos
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Petições a favor e contra Sócrates na RTP crescem na internet 

 

Destak 
- ACTUALIDADE : Investigador quer produzir eletricidade a partir de vides do Douro 

- ACTUALIDADE : Estado divulga hoje dados do défice em contabilidade pública depois de 

metas terem sido alteradas 

 

Sol 
- Militares protestam em S. Bento (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

22-03-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/peticoes-a-favor-e-contra-socrates-na-rtp-crescem-na-internet=f795292
http://www.destak.pt/artigo/158288-investigador-quer-produzir-eletricidade-a-partir-de-vides-do-douro
http://www.destak.pt/artigo/158276-estado-divulga-hoje-dados-do-defice-em-contabilidade-publica-depois-de-metas-terem-sido-alteradas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Prémio de melhor artigo publicado na Revista Militar 

Força Aérea - 47 horas de voo a servir Portugal e os Portugueses 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KTM realiza exercícios no Kosovo 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Chegada ao Uganda do Induction BTC COYCDR  

TEAM 5ºINTAKE 

 

 

 

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 

22-03-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/PremiodemelhorartigopublicadonaRevistaMilitar.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-274-47-horas-de-voo-a-servir-portugal-e-os-portugueses
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/518
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/519
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/0322/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



3  

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




