
Noticias    

Diário de Noticias 

- INE : Défice de 2012 situou-se nos 6,4% 

- Cavaco ignora Sócrates e fala de visitas a empresas no Facebook 

- CHIPRE : Dezenas de pessoas em fila na reabertura de bancos 

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL : PS acusa Governo de procurar "estampar-se" com TC 

- REUNIÃO : CGTP propõe à CIP salário mínimo de 515 euros 

- DIZ SILVA PENEDA EM CARTA ABERTA : Schäuble quer despertar "fantasmas da guerra" 

- Os reféns do euro 

- A Europa está a tornar-se um sítio perigoso 

- O Colégio Militar: a ilusão de uma reforma (*) 

- Militares deram dois anos em horas à segurança interna (*) 

- PS, PSD e CDS protegeram espiões com revisão da lei em 2007 (*) 

 

Correio da Manhã  

- Justiça e Casa Pia 

- Entrevista na RTP : Sócrates visto por mais de 1,6 milhões 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

28-03-2013 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3135120
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO128218.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3134966
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3135256&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3134831
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3134836&seccao=Dinheiro%20Vivo&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3134561&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3133978&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-pereira/justica-e-casa-pia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/socrates-visto-por-mais-de-16-milhoes
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Jornal de Noticias 
- Papa critica "padres tristes" e pede nova dinamização das missas 

- Proteção Civil alerta para riscos de inundações na bacia do Tejo 

- Défice de 6,4% em 2012 e dívida pública aumentou quase 20 mil milhões 

- José Sócrates diz que Cavaco é "a mão escondida" da crise política 

- Passos Coelho admite pedir demissão se Constitucional chumbar Orçamento 

- Ministro da Saúde quer "atuação forte" para médicos com remunerações indevidas 

- Vendas no comércio a retalho acentuam queda em fevereiro 

 

Público 

- Sócrates acusa Cavaco de ter sido "um opositor" e um Presidente "nada imparcial" 

- Portugal é o país europeu que mais demora a decidir processos 

- Lei dos pagamentos violada por 72 entidades do Estado 

- Passos admite demissão se houver chumbo do TC 

- Défice de 2012 situou-se em 6,4% 

- Moody's mantém classificação de Portugal com perspectiva negativa 

 

Ionline 

- Barómetro i/Pitagórica. Maioria quer eleições,caso o TC chumbe o orçamento 

- Sondagem i/Pitagórica. PS aumenta vantagem sobre PSD e lidera intenção de voto 

- Bersani. “Só um doente mental” quereria governar Itália agora 

- Cavaco repudia “jogos partidários” em véspera de moção de censura 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-08-2012 

 

27-03-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3135226
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3135148&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3135193&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3134348&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3134917
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3135318&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3135326&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/socrates-nao-tenho-nenhum-plano-para-regressar-a-vida-politica-activa-1589361
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/uniao-europeia-lanca-novo-sistema-de-avaliacao-da-justica-1589341
http://www.publico.pt/economia/noticia/lei-dos-pagamentos-violada-por-72-entidades-do-estado-1589405
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-admite-demissao-se-houver-chumbo-do-tc-1589400
http://www.publico.pt/economia/noticia/defice-de-2012-situouse-em-64-1589414
http://www.publico.pt/economia/noticia/moodys-mantem-classificacao-de-portugal-com-perspectiva-negativa-1589411
http://www.ionline.pt/portugal/barometro-maioria-quer-eleicoes-caso-tc-chumbe-orcamento
http://www.ionline.pt/portugal/sondagem-ipitagorica-ps-alcanca-cume-psd-nunca-desceu-tao-baixo
http://www.ionline.pt/mundo/bersani-so-doente-mental-quereria-governar-italia-agora
http://www.ionline.pt/portugal/cavaco-repudia-jogos-partidarios-vespera-mocao-censura
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Expresso 

- Eslovénia, o próximo na lista do Eurogrupo? 

- Sócrates não reconhece "nenhuma autoridade moral ao Presidente" 

- Maior subida do risco para Itália, Portugal e Espanha 

 

Destak 
- Actualidade:Taxa de poupança das famílias atinge 11,6% do rendimento disponível em 2012 

- Actualidade:Recessão tira mais de 5,6 mil milhões de euros ao Produto Interno Bruto  

em 2012 – INE 

- Actualidade:Bruxelas quer reduzir limites aos pagamentos diretos aos agricultores em 2014 

 

Visão 
- Ensino militar à beira da extinção (*) 

Diário de Económico 
- Aguiar-Branco foi presidente da Assembleia- Geral da Portucel, Semapa e Impresa (*) 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

27-03-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/eslovenia-o-proximo-na-lista-do-eurogrupo=f796813
http://expresso.sapo.pt/socrates-nao-reconhece-nenhuma-autoridade-moral-ao-presidente=f796750
http://expresso.sapo.pt/maior-subida-do-risco-para-italia-portugal-e-espanha=f796751
http://www.destak.pt/artigo/158960-taxa-de-poupanca-das-familias-atinge-116-do-rendimento-disponivel-em-2012
http://www.destak.pt/artigo/158953-recessao-tira-mais-de-56-mil-milhoes-de-euros-ao-produto-interno-bruto-em-2012-ine
http://www.destak.pt/artigo/158942-bruxelas-quer-reduzir-limites-aos-pagamentos-diretos-aos-agricultores-em-2014
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Esclarecimento: Notícias sobre o eventual suplemento de isolamento auferido pelos 
faroleiros
Marinha - Prémio "Almirante Sarmento Rodrigues" 
Força Aérea - A outra face do militar
Estado-Maior-general das Forças Armadas -ALTERAÇÃO CHEGADA CONTINGENTE DO KOSOVO   

 

 

 

 

 

 

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/Noticiassobreoeventualsuplementodeisolamentoauferidopelosfaroleiros.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/PremioAlmiranteSarmentoRodrigues.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-280-a-outra-face-do-militar
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2013-06
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/0328/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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