
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- Gaspar é ouvido hoje na Comissão do Orçamento 

- Governo aguarda proposta da Câmara de Lisboa sobre Pavilhão de Portugal 

- Diretora-geral do FMI quer "mais poder de fogo" 

- PSD e CDS em silêncio perante acusação do PS a Aguiar-Branco (*) 

 
Correio da Manhã 

- Lisboa vai perder Urgências à noite 

- Europa quer mais cortes nos apoios 

 
Jornal de Noticias  

- Tudo a piorar na economia portuguesa após um ano de troika exceto na exportação 

- Cavaco escusa-se a comentar corte permanente dos subsídios 

- Miguel Macedo explica esta quarta-feira no Parlamento atuação policial no Chiado 

- Cavaco "bastante preocupado" com desemprego dos enfermeiros 

 

 

 

 

 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2401576
http://www.dinheirovivo.pt/Estado/Artigo/CIECO040531.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2401299
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/lisboa-vai-perder-urgencias-a-noite
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/europa-quer-mais-cortes-nos-apoios
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2401550&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2401118&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=2401577&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2401093&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Público 

- Parlamento : Saída de vice-presidente da bancada do PS poderá levar a outras demissões 

- Governo garante que cortes dos subsídios "não podem ser permanentes" 

- Porto ficará com mais urgências polivalentes à noite do que Lisboa 

- Câmara de Lisboa perde Parque Mayer em tribunal e recupera Feira Popular 

- União Europeia de Estudantes diz que cortes nos apoios sociais estão a levar portugueses a  

desistir de estudar 

- Relvas reiterou intenção de privatizar um canal da RTP até ao final do ano 

- Assunção Cristas diz que o preço da água tem de reflectir custo do abastecimento 

 
Ionline 

- Segurança Social. Governo transforma grávidas em doentes para poupar dinheiro 

- CE: “Governo está pronto a agir se surgirem derrapagens” 

- Angola. O lento despertar do gigante africano 

- Jorge Miranda. Corte definitivo dos subsídios não é medida inconstitucional 

 
 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/saida-de-vicepresidente-da-bancada-do-ps-podera-levar-a-outras-demissoes-1540703?all=1
http://economia.publico.pt/Noticia/governo-garante-que-cortes-dos-subsidios-nao-pode-ser-permanente-1540644
http://www.publico.pt/Sociedade/porto-ficara-com-mais-urgencias-polivalentes-a-noite-do-que-lisboa-1540699
http://www.publico.pt/Local/camara-de-lisboa-perde-parque-mayer-em-tribunal-e-recupera-feira-popular-1540648
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/uniao-europeia-da-estudantes-diz-que-cortes-nos-apoios-sociais-estao-a-levar-portugueses-a-desistir-de-estudar-1540616
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/relvas-reiterou-intencao-de-privatizar-um-canal-da-rtp-ate-ao-final-do-ano-1540705
http://economia.publico.pt/Noticia/assuncao-cristas-diz-que-o-preco-da-agua-tem-de-reflectir-custo-do-abastecimento-1540612
http://www.ionline.pt/portugal/seguranca-social-governo-transforma-gravidas-doentes-poupar-dinheiro
http://www.ionline.pt/dinheiro/ce-governo-esta-pronto-agir-se-surgirem-derrapagens
http://www.ionline.pt/mundo/angola-lento-despertar-gigante-africano
http://www.ionline.pt/dinheiro/jorge-miranda-corte-definitivo-dos-subsidios-nao-medida-inconstitucional
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Destak 

- PS : Pedro Nuno Santos explica demissão por "divergências políticas" sobre Código do  

Trabalho e pacto orçamental 

- Ministro das Finanças garante que corte dos subsídios é temporário 

- EXPORTAÇÕES : Empresários apresentam hoje na Turquia um "Portugal de negócios" em  

busca de investimento 

 

Diário de Coimbra 

- Navio-escola Sagres recebeu mais de 12 mil visitantes (*) 

 

Diário As Beiras 

- "O futuro em grande parte está no mar", afirma António Monteiro (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.destak.pt/artigo/123933-pedro-nuno-santos-explica-demissao-por-divergencias-politicas-sobre-codigo-do-trabalho-e-pacto-orcamental
http://www.destak.pt/artigo/123932-ministro-das-financas-garante-que-corte-dos-subsidios-e-temporario
http://www.destak.pt/artigo/123918-empresarios-apresentam-hoje-na-turquia-um-portugal-de-negocios-em-busca-de-investimento
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Marinha participa nas Comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e 

Sítios 

Exército – Visita do Presidente da ANPAQ 

Força Aérea - Esquadra 601 no patrulhamento do Mediterrâneo 

Força Aérea - ALOUETTE III apoia Proteção Civil no combate aos incêndios 

Força Aérea - Pilotos terminam Curso da Fase Avançada de Pilotagem em Helicópteros 

 

 

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/MarinhaparticipanasComemoracoesdoDiaInternacionaldosMonumentoseSitios.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADOPRESIDENTEDAANPAQ.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.777&lang=pt
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.778&lang=pt
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.776&lang=pt
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/0404/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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