
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- "Não haverá necessidade de novos aumentos de transportes em 2012" 

- SAÚDE : BE chama "insensível" ao Governo 

- MÊS DA INOVAÇÃO :  A empresa que transformou tecnologia em roupa prática 

- Férias e pontes cortadas só em 2013. Feriados podem ser já em 2012 

- União Europeia decide embargo petrolífero ao Irão 

- 2012 : Recessão acentuada em Espanha 

- Défice do Estado cai para metade em 2011 (*) 

 

Correio da Manhã 

-  Madeira: Encontro com Passos : João Jardim: “Sei lá se estou vivo” 

- PPM espera "arrependimento público" de Cavaco Silva 

- Polémica: Depois de falar das pensões, Cavaco foi vaiado pela primeira vez : Passos sai em  

socorro de Cavaco 

- Orçamento: Receita com infracções de trânsito : Multas rendem 233,7 mil €/dia 

- "Ainda tenho pesadelos e acordo com medo" (*) 

- Vandalizadas campas de ex-combatentes (*) 

 
 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO031796.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2257817
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2257192&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO031446.html
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2257592&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2257633&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/joao-jardim-sei-la-se-estou-vivo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ppm-espera-arrependimento-publico-de-cavaco-silva
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/passos-sai-em-socorro-de-cavaco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/multas-rendem-2337-mil-dia
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias  

- População residente em Portugal desceu pela primeira vez desde os anos 90 

- Directora-geral do FMI pede mais empenho da Europa no combate à crise 

- Confrontos entre indignados e nacionalistas marcam protesto (Vídeo) 

- Descida de 'rating' a Portugal é "totalmente inaceitável", diz responsável ibero-americano 

- Guimarães Capital Europeia da Cultura : Guimarães desperta tarde após a festa total 

- Ex-militar domina ladrão armado (*) 

 

Público 

- UE decide embargo petrolífero gradual ao Irão 

- Síria rejeita transferência de poder proposta pela Liga Árabe 

- Croatas dizem "sim" em referendo "crucial" para a adesão à UE 

- Cavaco, um ano do segundo mandato: gestor de limites e de fronteiras 

- Cavaco Silva "abriu caminho" à ofensiva ao Estado Social, acusa Manuel Alegre 

- Balanço do primeiro ano do segundo mandato : As principais frases do Presidente da  

República 

- Governo quer fusão de empresas de transportes até ao final do ano 

- Associações de Pais contra retirada de Educação Cívica nas escolas 

- Continuamos à espera do petróleo português 

 

 
 

 

 
 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2257992
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2257976&page=-1
http://www.jn.pt/multimedia/video.aspx?content_id=2256128
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2257990
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=2257773&dossier=Guimar%E3es%20Capital%20Europeia%20da%20Cultura&page=-1
http://www.publico.pt/Mundo/ue-chega-a-acordo-sobre-embargo-petrolifero-gradual-ao-irao-1530282
http://www.publico.pt/Mundo/siria-rejeita-transferencia-de-poder-proposta-pela-liga-arabe-1530313
http://www.publico.pt/Mundo/croatas-votam-em-referendo-crucial-de-adesao-a-uniao-europeia-1530190
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/cavaco-o-gestor-de-limites-e-de-fronteiras--1530272?all=1
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/cavaco-silva-abriu-caminho-a-ofensiva-ao-estado-social-acusa-manuel-alegre-1530318
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/as-principais-frases-do-presidente-da-republica-1530275?all=1
http://economia.publico.pt/Noticia/governo-quer-fusao-de-empresas-de-transportes-ate-ao-final-do-ano-1530320
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/associacoes-de-pais-contra-retirada-de-educacao-civica-nas-escolas-1530141
http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/continuamos-a-espera-do-petroleo-portugues-1529861
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

-  Xadrez presidencial. As peças estão no tabuleiro e o jogo está a começar 

- Venda a sua casa e fique a morar nela 

- Farto da crise? Cuspa fogo e agarre-se com fé ao ano do Dragão 

- Spreads excessivos.Cai a construção,levanta-se o arrendamento 

- Tráfego de passageiros aumentou 6,7% em 2011 para 27,6 milhões 

- Guimarães 2012. O arranque do evento 

- Sindicato dos Transportes em ruptura com decisões da UGT 

- Ministros das Finanças buscam entendimento sobre pacto orçamental 

- Espanha quer relaxar meta do défice orçamental para este ano 

 

Destak 

-  Projecto quer combater falta de literacia na área da saúde 

- Euro "escorrega" no mercado asiático antes da reunião dos ministros das Finanças 

 

Expresso 

-  Multa à Optimus pode ir aos EUR10 milhões (*) 

 

Voz do Domingo (A) 

-  Força Aérea resgata pescador ao largo da Marinha Grande (*) 

Jornal da Madeira 

-  O representante da República para... (*) 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/portugal/xadrez-presidencial-pecas-estao-no-tabuleiro-jogo-esta-comecar
http://www.ionline.pt/dinheiro/venda-sua-casa-fique-morar-nela
http://www.ionline.pt/mundo/farto-da-crise-cuspa-fogo-agarre-se-fe-ao-ano-dragao
http://www.ionline.pt/dinheiro/spreads-excessivos-cai-construcao-levanta-se-arrendamento
http://www.ionline.pt/portugal/trafego-passageiros-aumentou-67-2011-276-milhoes
http://www.ionline.pt/fotogaleria/guimaraes-2012-arranque-evento
http://www.ionline.pt/dinheiro/sindicato-dos-transportes-ruptura-decisoes-da-ugt
http://www.ionline.pt/dinheiro/ministros-das-financas-buscam-entendimento-sobre-pacto-orcamental
http://www.ionline.pt/dinheiro/espanha-quer-relaxar-meta-defice-orcamental-este-ano
http://www.destak.pt/artigo/115821-projecto-quer-combater-falta-de-literacia-na-area-da-saude
http://www.destak.pt/artigo/115812-euro-escorrega-no-mercado-asiatico-antes-da-reuniao-dos-ministros-das-financas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Encalhe da embarcação de pesca “Cambola” - atualizado com vídeo  

Marinha – Evacuação médica do navio “WASHINGTON EXPRESS”  

Exército – Cerimónia Comemorativa do 112º Aniversário do Instituto de Odivelas (Infante D.  

Afonso)  

Exército – Apoio às filmagens da longa metragem sobre as Linhas de Torres 

Força Aérea - Meios aéreos em missão nos Açores 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – Cerimónia Fim de Missão Bósnia-Herzegovina 

 

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/EncalhedaembarcacaodepescaCambola.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaomedicadonavioWASHINGTONEXPRESS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CERIM%C3%93NIACOMEMORATIVADO112%C2%BAANIVERS%C3%81RIODOINSTITUTODEODIVELAS(INFANTEDAFONSO).aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/APOIO%C3%80SFILMAGENSDALONGA-METRAGEMSOBREASLINHASDETORRES.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.748&lang=pt
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2012-02
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
Cartaz Cultural do Porto
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/0123/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 



3  

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio]



6  

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] [Voltar ao Inicio] 



8  

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




