
Noticias    

Diário de Noticias 

- RELATÓRIO : OIT defende aumento do salário mínimo e do RSI - Relatório 

- MADEIRA : Jardim admite antecipar saída do Governo regional 

- Greve dos trabalhadores da Soflusa com adesão de 100% 

- Pedro Marques Lopes - A redacção do Paulo 

- Nuno Saraiva - O "comeback" do Álvaro 

- João Marcelino - Finalmente, o guião 

 

Correio da Manhã 

- Organização afirma que País pode criar 100 mil empregos : OIT aconselha Portugal a 

aumentar salário mínimo 

 

Jornal de Notícias 

- Portas destaca em Macau descida do IRC face à nova taxa energética 

- José Mendes - Guia da contradição 

 

Público 

- PSD e CDS estudam contribuição extraordinária a aplicar às telecomunicações e às PPP 

- PS e PSD na rua para debaterem OE 2014 com militantes 

- Juízes “estão no limite da indignação” 

- Manual para ler o vazio (*) 

- Necessidade, incompetência ou submissão? (*) 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/DNMultimedia/DOCS+PDFS/2013/relatorioOIT.pdf
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3513351&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3513294&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3511991&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3511061&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3511060&seccao=Jo%E3o%20Marcelino&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/oit-aconselha-portugal-a-aumentar-salario-minimo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3513404&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3511935&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.publico.pt/economia/noticia/psd-e-cds-estudam-contribuicao-extraordinaria-a-aplicar-as-telecomunicacoes-e-as-ppp-1611259
http://www.publico.pt/portugal/jornal/ps-e-psd-na-rua-para-debaterem-oe-2014-com-militantes-27348892
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/juizes-estao-no-limite-da-indignacao-1611180
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Governo bate recorde em gastos com escritórios de advogados 

- Militantes suspensos do PSD afastados das eleições internas 

- Próximos de José Sócrates admitem o seu regresso 

- Carro novo. Mais de um quarto do que paga são impostos 

- "Reforma de Estado"- Um novo milagre 

- Alexandre Homem Cristo - A fúria legislativa 

- Já começou o programa de rescisões nas Forças Armadas (*) 

- Pela continuidade do IO. Não baixamos os braços (*) 

 

Expresso 

- Daniel Oliveira - A revolução dos milagreiros 

- Existem mil milhões para baixar impostos em 2015? 

 

Destak 

- Euribor sobe a três, seis e nove meses e desce a 12 meses 

- Armazenamento de água sobe em seis bacias hidrográficas - INAG 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-bate-recorde-gastos-escritorios-advogados/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/militantes-suspensos-psd-afastados-das-eleicoes-internas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/proximos-jose-socrates-admitem-seu-regresso/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/financas-pessoais/carro-novo-mais-quarto-paga-sao-impostos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/reforma-estado-novo-milagre/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/furia-legislativa/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-revolucao-dos-milagreiros=f839164
http://expresso.sapo.pt/existem-mil-milhoes-para-baixar-impostos-em-2015=f838937
http://www.destak.pt/artigo/178317-euribor-sobe-a-tres-seis-e-nove-meses-e-desce-a-12-meses
http://www.destak.pt/artigo/178310-armazenamento-de-agua-sobe-em-seis-bacias-hidrograficas-inag
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO COMANDANTE DA ESCOLA DE TROPAS  

PARAQUEDISTAS  

Exército - ATIVIDADES DA DIREÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA MILITAR NAS  

COMEMORAÇÕES DO DIA DO EXÉRCITO 

 

 

 

 

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 

04-11-2013 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDONOVOCOMANDANTEDAESCOLADETROPASPARAQUEDISTAS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ATIVIDADESDADIRE%C3%87%C3%83ODEHIST%C3%93RIAECULTURAMILITARNASCOMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADOEX%C3%89RCITO.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/1104/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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	Reforma de Estado"- Um novo milagre



