
Noticias    

Diário de Noticias 

- DECLARAÇÕES DO MNE NO JAPÃO : Crise de Chipre não vai repetir-se, diz Portas 

- EX-PRIMEIRO-MINISTRO : Sócrates entrevistado hoje na RTP 

- DEFENDE O PS : Não substituição de Almeida Henriques é "inconcebível" 

- NUNO CRATO : Mobilidade geográfica pode eliminar horários zero 

- SECRETAS : Silva Carvalho integrado nos quadros do Estado 

- ANÁLISE DA DECO : Concessões privadas têm preços de água mais caros 

- CGTP juntou-se à luta dos ENVC em Lisboa (*) 

- Passos obrigado a criar posto de trabalho para ex-espião (*) 

 

Correio da Manhã  

- Crise: Decisão do Tribunal Constitucional : PSD em alerta para Orçamento 

- Banca: Comissão Europeia admite que solução está a ser estudada : UE quer depósitos a  

salvar bancos 

- Paraísos ou infernos? 

- Protesto por Viana (*) 

 

Jornal de Noticias 
- Governos e Comissão Europeia "fecham os olhos" aos efeitos da crise na saúde 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3132555&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3132567&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3131951&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3131961&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3131150&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3131249&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/psd-em-alerta-para-orcamento011000870
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ue-quer-depositos-a-salvar-bancos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/paraisos-ou-infernos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3132606&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- “Chipre deve sair do euro. Agora”, sentencia Krugman 

- Crato espera nova vaga de aposentações para salvar professores dos horário zero 

- Gaspar diz que UE “deve respeitar a primazia das políticas nacionais” 

- Corte de 2500 milhões em 2014 levará economia à estagnação, calcula o BdP 

 

Ionline 

- Num só ano o Estado já pagou mais de 300 mil euros à empresa de António Borges 

- Governo quer aplicar o código do trabalho aos funcionários públicos 

- O regresso do animal feroz. Todas as perguntas a que Sócrates nunca respondeu 

- Testes de stresse. Banco de Chipre passou com distinção em 2010 e 2011 

- Troika queixa-se do preço da luz, que subiu por sua culpa 

- Governo. Homem forte da Economia sai e não é substituído 

- Cortes na despesa em 2014 deixam economia à porta do quarto ano seguido de recessão 

- Investigadores portugueses desenvolvem novo tratamento para cancro da mama 

- Ponte Vasco da Gama falhou objectivo de tirar trânsito à 25 de Abril 

- Depois do regresso de Sócrates, nem governo, nem PS ficarão iguais 

- Europa volta atrás sem voltar atrás: depósitos estão mesmo em risco 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/chipre-deve-sair-do-euro-agora-sentencia-krugman-1589272
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/crato-espera-nova-vaga-de-aposentacoes-para-salvar-professores-dos-horario-zero-1589226
http://www.publico.pt/economia/noticia/gaspar-diz-que-ue-deve-respeitar-a-primazia-das-politicas-nacionais-1589228
http://www.publico.pt/economia/noticia/corte-de-2500-milhoes-em-2014-levaria-economia-a-estagnacao-calcula-o-bdp-1589197
http://www.ionline.pt/dinheiro/privatizacoes-estado-ja-pagou-mais-300-mil-euros-antonio-borges-diogo-lucena
http://www.ionline.pt/dinheiro/funcionarios-publicos-tambem-vao-depender-codigo-trabalho
http://www.ionline.pt/portugal/seja-ou-nao-seja-animal-feroz-eis-questoes
http://www.ionline.pt/dinheiro/testes-stresse-banco-chipre-passou-distincao-2010-2011
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-sofreu-segunda-maior-subida-da-electricidade-na-ue-causa-medidas-da-troika
http://www.ionline.pt/portugal/caminho-viseu-almeida-henriques-abre-portas-remodelacao
http://www.ionline.pt/dinheiro/cortes-na-despesa-2014-deixam-economia-porta-quarto-ano-seguido-recessao
http://www.ionline.pt/portugal/investigadores-portugueses-desenvolvem-novo-tratamento-cancro-da-mama
http://www.ionline.pt/portugal/ponte-vasco-da-gama-falhou-objectivo-tirar-transito-25-abril
http://www.ionline.pt/portugal/depois-regresso-socrates-nem-governo-nem-ps-ficarao-iguais
http://www.ionline.pt/mundo/europa-volta-atras-voltar-atras-depositos-estao-mesmo-risco
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Governo combate o desemprego contratando ex-expião 

- Leis especiais contra Silva Carvalho e Jardim Gonçalves por favor 

 

Destak 
- ACTUALIDADE : Novo cônsul de Portugal em Macau pronto para "defender interesses dos  

portugueses" 

- ACTUALIDADE : Consumidores no mercado livre de eletricidade mais do que triplicaram no  

último ano 
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http://expresso.sapo.pt/governo-combate-o-desemprego-contratando-ex-expiao=f796528
http://expresso.sapo.pt/leis-especiais-contra-silva-carvalho-e-jardim-goncalves-por-favor=f796530
http://www.destak.pt/artigo/158799-novo-consul-de-portugal-em-macau-pronto-para-defender-interesses-dos-portugueses
http://www.destak.pt/artigo/158796-consumidores-no-mercado-livre-de-eletricidade-mais-do-que-triplicaram-no-ultimo-ano
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Casco do M/V “MERLE” removido com sucesso  

 

 

 

 

 

 

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 

27-03-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/CascodoMVMERLEremovidocomsucesso.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/0327/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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