
Noticias    

Diário de Noticias 

- CONSELHO DE ESTADO : Forças políticas e sociais exortadas a "entendimentos" 

- AR : Parceiros sociais ouvidos hoje sobre pensões 

- Paulo Pereira de Almeida - A culpa morre sempre "solteira"? 

- José Manuel Pureza - Os estratagemas de Dona Banca 

- General diz que restrições clarificam e dignificam (*) 

 

Correio da Manhã 

- Ensino Superior precisa de 88 milhões 

- Cavaco Silva apela ao consenso partidário 

 

Público 

- Ministério da Educação quer “escolas municipalizadas” em vários concelhos já no ano 
lectivo 2014/2015 

- Governo recua e aplica cortes de Sócrates a trabalhadores a recibos verdes no Estado 

- "O verdadeiro objectivo dos 'planos de resgate' foi salvar os bancos" 

- Valor do euro continua a preocupar o BCE 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4007941&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4008204&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4007779&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4007771&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/superior-precisa-de-88-milhoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/cavaco-silva-apela-ao-consenso-partidario
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-da-educacao-quer-escolas-municipalizadas-em-varios-concelhos-ja-no-ano-lectivo-20142015-1661545?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-recua-e-aplica-cortes-de-socrates-a-trabalhadores-a-recibos-verdes-no-estado-1661549
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-verdadeiro-objectivo-dos-planos-de-resgate-foi-salvar-os-bancos-1661442?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/valor-do-euro-continua-a-preocupar-o-bce-1661524
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Função pública. Governo corta mais de 200 milhões em salários. Reposição de 20% só está  

garantida em 2015 

- Carlos do Carmo. Grammy não deu direito a parabéns de Belém 

- Com quem vai o PS aliar-se? Costa e Seguro não arriscam responder 

- Natalidade continua em queda. Menos 700 nascimentos até Junho 

- Festival de Almada. Um diário de bastidores que se fez teatro 

- Estaleiros. Sindicato critica venda do Atlântida a “preço de saldo” e quer investigação 

- Carreiras e categorias do Estado vão ser revistas até final do ano 

- BESgate. Governo e BdP unem esforços: "Circulem! Não há nada para ver!" 

- José Diogo Madeira – Vampiros 

- Carlos Pimenta - Amor, contabilidade criativa e dívida 

 

Expresso 

- Aurora Teixeira - Impossibilidades e inevitabilidades do Pós-Troika 

- É funcionário público? Saiba o que vai acontecer ao seu salário (ou não) 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/funcao-publica-governo-corta-mais-200-milhoes-salarios-reposicao-20-so-esta/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/carlos-carmo-grammy-nao-deu-direito-parabens-belem/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/quem-vai-ps-aliar-se-costa-seguro-nao-arriscam-responder/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/natalidade-continua-queda-menos-700-nascimentos-junho/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mais-espectaculos/festival-almada-diario-bastidores-se-fez-teatro/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estaleiros-sindicato-critica-venda-atlantida-preco-saldo-quer-investigacao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/carreiras-categorias-estado-vao-ser-revistas-final-ano
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/besgate-governo-bdp-unem-esforcos-circulem-nao-ha-nada-ver/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/vampiros
http://www.ionline.pt/iopiniao/amor-contabilidade-criativa-divida/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/impossibilidades-e-inevitabilidades-do-pos-troika=f879243
http://expresso.sapo.pt/e-funcionario-publico-saiba-o-que-vai-acontecer-ao-seu-salario-ou-nao=f879127
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Confusões e cortes salariais 

- PSI 20 soma sexto dia de perdas em sete sessões 

- Aguiar Branco ameaça imunidade parlamentar a Ana Gomes 

- Tesouro injecta 37,5 milhões em veículo do ex-BPN 

- Berlim aprova salário mínimo de 1.300 euros a partir de 2015 

 

Notícias ao Minuto 

- Conselho de Estado : UGT disponível para consensos e contra "soluções radicais" 

- Moçambique Termina missão de trasladação de militares portugueses 

- Manuela Ferreira Leite : Não há “esclarecimento total” sobre números do desemprego 

- Nuno Magalhães A "esperança" de que "reforma do IRS permita alívio fiscal" 

 

Observador 

- Antigo presidente do TC diz que entidade nunca foi tão longa e “duramente” escrutinada 

- PCP: Corte nos salários dos trabalhadores a recibos verdes é “ilegal” 

 

Noticias MSN 

- Restrições orçamentais encurtam viagem de instrução de cadetes do navio-escola Sagres 
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http://economico.sapo.pt/noticias/confusoes-e-cortes-salariais_196900.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psi-20-soma-sexto-dia-de-perdas-em-sete-sessoes_196921.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aguiar-branco-ameaca-imunidade-parlamentar-a-ana-gomes_196907.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tesouro-injecta-375-milhoes-em-veiculo-do-exbpn_196899.html
http://economico.sapo.pt/noticias/berlim-aprova-salario-minimo-de-1300-euros-a-partir-de-2015_196891.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/244432/ugt-disponivel-para-consensos-e-contra-solucoes-radicais
http://www.noticiasaominuto.com/pais/244366/termina-missao-de-trasladacao-de-militares-portugueses
http://www.noticiasaominuto.com/economia/244275/nao-ha-esclarecimento-total-sobre-numeros-do-desemprego
http://www.noticiasaominuto.com/politica/244376/a-esperanca-de-que-reforma-do-irs-permita-alivio-fiscal
http://observador.pt/2014/07/03/antigo-presidente-tc-diz-que-entidade-nunca-foi-tao-longa-e-duramente-escrutinada/
http://observador.pt/2014/07/03/corte-nos-recibos-verdes-pcp-diz-que-e-ilegal/
http://noticias.pt.msn.com/restri%C3%A7%C3%B5es-or%C3%A7amentais-encurtam-viagem-de-instru%C3%A7%C3%A3o-de-cadetes-do-navio-escola-sagres
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Concurso aberto para Mestrado em Aeronáutica Militar 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CONTINGENTE NACIONAL COMEMORA DIA DAS  

OPERAÇÕES ESPECIAIS NO AFEGANISTÃO 

 

 

 

 

 

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 

04-07-2014 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-591-concurso-aberto-para-mestrado-em-aeronautica-militar
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/693
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0704/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 


	Cartaz Cultural do Alentejo



