
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo já admite desemprego acima de 18% durante três anos 

- EX-PRIMEIRO-MINISTRO : Santana Lopes diz que há perigo de queda do Governo 

- FEIRA POPULAR/10 ANOS : Maioria dos comerciantes não refez a vida 

- SÃO MIGUEL E SANTA MARIA : Aviso laranja devido a chuva nas próximas horas 

- KIM JONG-UN Supervisiona exercícios: Coreia do Norte ameaça atacar Estados Unidos 

- O pirata de Espronceda 

- Tens emprego? Primeiro tira aqui uma formação 

- Aguiar-Branco fecha Odivelas e reforça ensino técnico nos Pupilos (*) 

- "Há instituições pelas quais se tem de lutar até ao fim"-Entrevista a Miguel Félix António(*) 

- Trabalhadores querem Arsenal do Alfeite sob tutela da Armada (*) 

 

Correio da Manhã  

- Educação: Medida aplica-se já no próximo ano lectivo : Novas mexidas na carga horária 

- Coligação: Chefe do Governo resiste à exigência do CDS-PP : Passos quer adiar a  

remodelação 

- Líder do PS explica as razões para a queda do governo : Seguro diz à troika que vai  

renegociar acordo 

- Fio de Prumo : Reviravolta 

- Frase (*) 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

26-03-2013 

 

 

http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO125090.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3130088
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3130410&seccao=Sul&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3129370&seccao=A%E7ores
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3130401&seccao=%C1sia
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3129976&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3130113&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/novas-mexidas-na-carga-horaria
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-quer-adiar-a-remodelacao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/seguro-diz-a-troika-que-vai-renegociar-acordo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/reviravolta
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Crime vira-se para o interior do país 

- Meio milhar de trabalhadores dos estaleiros de Viana a caminho de Lisboa 

 

Público 

- “É óbvio que uma moção de censura serve para derrubar o Governo” 

- Presidente do Eurogrupo esclarece que Chipre é um “caso específico” 

- Confederação do Comércio reúne-se para aprovar medidas reivindicativas 

- Entidade Reguladora da Saúde diz que medicina privada em hospitais públicos deve acabar 

 

Ionline 

- Próxima tranche da troika depende de corte de 5,6 mil milhões de euros 

- Europa. Impor haircuts às poupanças dos europeus passa a regra 

- O fim de uma era: governo acabou com o Instituto de Odivelas 

- Escritório de Rangel ganha ajustes directos de 500 mil da Câmara do Porto 

- Euro. Maioria rejeita saída, mas já há dúvidas em Ferro, Silva Peneda e Bagão 

- "José Sócrates é um homem sem medo e sem vergonha”, diz Morais Sarmento 

- Remodelação. CDS pressiona, mas não parte. PSD em silêncio 

- FMI. “Andámos para trás e para a frente na sétima avaliação” 

- Escolas Militares. Governo fecha Instituto de Odivelas (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-08-2012 

 

26-03-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3130124&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3130445&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/e-obvio-que-uma-mocao-de-censura-serve-para-derrubar-o-governo-1589145
http://www.publico.pt/economia/noticia/presidente-do-eurogrupo-clarifica-que-chipre-e-um-caso-especifico-1589104
http://www.publico.pt/economia/noticia/confederacao-do-comercio-reunese-para-aprovar-medidas-reivindicativas-1589143
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/entidade-reguladora-da-saude-diz-que-medicina-privada-em-hospitais-publicos-deve-acabar-1589089
http://www.ionline.pt/dinheiro/cortes-no-estado-baralhar-dar-novo-chegar-aos-56-mil-milhoes
http://www.ionline.pt/dinheiro/europa-impor-haircuts-poupancas-dos-europeus-passa-regra
http://www.ionline.pt/portugal/escolas-militares-governo-fecha-instituto-odivelas
http://www.ionline.pt/portugal/porto-adjudica-450-mil-euros-escritorio-paulo-rangel-0
http://www.ionline.pt/dinheiro/euro-maioria-rejeita-saida-ja-ha-duvidas-ferro-silva-peneda-bagao
http://www.ionline.pt/portugal/jose-socrates-homem-sem-medo-sem-vergonha-diz-morais-sarmento
http://www.ionline.pt/portugal/remodelacao-cds-pressiona-nao-parte-psd-silencio
http://www.ionline.pt/dinheiro/fmi-andamos-tras-frente-na-setima-avaliacao
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Criticas à Alemanha são motivadas pela inveja 

- Eurogrupo admite que Chipre pode ser exemplo a seguir 

- Futuro de Chipre é imprevisível 

- O que haverá entre Miguel Relvas e Passos Coelho (e Seguro)? Um mistério da política 

portuguesa 

 

Destak 
- ACTUALIDADE : Economia da região do Pacífico cresceu 7,3 % em 2012 

- ACTUALIDADE : Presidente da Coreia do Sul advertiu Norte para "mudar de rumo" 

 

Diabo 
- O que ficou por dizer (II) (*) 

Diario Económico 
- Interesses económicos dos ministros vão estar online já a partir de Abril (*) 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

26-03-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/criticas-a-alemanha-sao-motivadas-pela-inveja=f796258
http://expresso.sapo.pt/eurogrupo-admite-que-chipre-pode-ser-exemplo-a-seguir=f796151
http://expresso.sapo.pt/futuro-de-chipre-e-imprevisivel=f796060
http://expresso.sapo.pt/o-que-havera-entre-miguel-relvas-e-passos-coelho-e-seguro-um-misterio-da-politica-portuguesa=f796252
http://www.destak.pt/artigo/158652-economia-da-regiao-do-pacifico-cresceu-73-em-2012
http://www.destak.pt/artigo/158645-presidente-da-coreia-do-sul-advertiu-norte-para-mudar-de-rumo
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Peixes reproduzidos em cativeiro voltam ao meio natural  

Exército - EXERCÍCIO “KABUL 131” 

 

 

 

 

 

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 

26-03-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/Peixesreproduzidosemcativeirovoltamaomeionatural.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIO%E2%80%9CKABUL131%E2%80%9D.aspx
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/0326/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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	O pirata de Espronceda



