
Noticias    

Diário de Noticias 

- ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS : Militares obrigados a pagar  

"indemnizações milionárias" 

- AUSTERIDADE : 'Troika' regressa para analisar os novos cortes 

- PRÓXIMO CONSELHO EUROPEU : Espanha e Itália querem união bancária 

- AUTÁRQUICAS : Campanha "será difícil" para PSD diz Aguiar-Branco 

- EM 2013 : Violência na comunidade escolar aumentou 59% 

- Lembrando Josué de Castro 

- A esquizofrenia moral do doutor Paulo Portas 

- A Igreja de Roma e a portuguesa 

- Exército concentra toda a formação em Mafra (*) 

- Aguiar Branco aprovou lei para ficar tudo igual (*) 

 

Correio da Manhã  

- Ulrich: "Governo não cai com protestos" 

- Ensino: Associações de estudantes dizem que a situação é “insustentável” : 16 alunos por  

dia abandonam curso 

- No seguimento do prejuízo de 152 milhões no 1º trimestre : BCP admite redução de  

pessoal 

- Crise: Estado da coligação regressa ao debate interno : Passos Coelho convoca partido 

- Fraco com os fortes 

- Incapazes de resolver 

- Prenúncio de morte 

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/politica/interior.aspx?content_id=3204119&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3204695&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3204453&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3204444&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3204199&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3204165&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3204351&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3204171&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ulrich-governo-nao-cai-com-protestos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/16-alunos-por-dia-abandonam-curso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/bcp-admite-reducao-de-pessoal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-coelho-convoca-partido
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/fraco-com-os-fortes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/acacio-pereira/incapazes-de-resolver
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/fernando-jorge/prenuncio-de-morte032229057
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Descoberto mecanismo que limita crescimento de tumores 

- Deco diz que está a "afrontar interesses muito poderosos" 

- BE acusa Paulo Portas de "muito cinismo" 

- Carvalho da Silva acusa Portas de "preparar futuro" fora do governo 

 

 

Público 

- Governo quer reduzir 100 mil funcionários públicos na legislatura 

- Exames do 4.º ano: "Não venham dizer que correu bem" 

- Fundador do euro pede fim da moeda única para deixar o Sul recuperar 

- Leilão de luz da Deco dá poupança média de 5% para a tarifa simples e 1% para a bi- 

horária 

- Leilão de electricidade foi “negócio para a Deco” 

- Menezes adverte que “nada travará” a sua candidatura ao Porto 

 

Ionline 

- Afinal Portas aceitou cortes de 740 milhões por ano para reformados do Estado 

- Governo quer reduzir 50 mil funcionários públicos sem contar com os reformados 

- PSD e CDS acreditam em recuo da troika para manter coligação 

- O direito à greve 

- Uma ideia de serviço público 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3203598&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3204012&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3203719&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3203795&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-quer-reduzir-100-mil-funcionarios-publicos-na-legislatura-1593500
http://www.publico.pt/exames/jornal/nao-venham-dizer-que-correu-bem-26492875
http://www.publico.pt/economia/noticia/fundador-do-euro-pede-fim-da-moeda-unica-para-deixar-o-sul-recuperar-1593476
http://www.publico.pt/economia/noticia/leilao-de-luz-da-deco-da-poupanca-media-de-5-para-a-tarifa-simples-e-1-para-a-bihoraria-1593514#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/leilao-de-electricidade-foi-negocio-para-a-deco-1593268
http://www.publico.pt/politica/noticia/menezes-adverte-que-nada-travara-a-sua-candidatura-ao-porto-1593560
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/afinal-portas-aceitou-cortes-740-milhoes-ano-reformados-estado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-quer-reduzir-50-mil-funcionarios-publicos-sem-contar-os-reformados
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-cds-acreditam-recuo-da-troika-manter-coligacao
http://www.ionline.pt/iOpiniao/direito-greve
http://www.ionline.pt/iOpiniao/uma-ideia-servico-publico
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- PCP reúne-se com o Governo 

- "Governo tem pressa para lixar os trabalhadores", diz Ana Avoila 

- E o massacre continua 

- Presidente turco agradece apoio português e pede "reciprocidade" 

- Com Passos Coelho, nem a bater punhos Portugal terá sucesso! 

 
 

RTP 

- Aguiar-Branco admite que aumento da idade para militares deixarem ativo é medida em 

aberto  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/pcp-reune-se-com-o-governo=f805101
http://expresso.sapo.pt/governo-tem-pressa-para-lixar-os-trabalhadores-diz-ana-avoila=f804981
http://expresso.sapo.pt/e-o-massacre-continua=f805099
http://expresso.sapo.pt/presidente-turco-agradece-apoio-portugues-e-pede-reciprocidade=f805043
http://expresso.sapo.pt/com-passos-coelho-nem-a-bater-punhos-portugal-tera-sucesso=f805173
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=649350&tm=8&layout=123&visual=61
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Fundação Vodafone Portugal renova programa Praia Saudável – Convite 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KTM NO EXERCÍCIO SILVER SABER 

 

 

 

 

 

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 

07-05-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/FundacaoVodafonePortugalrenovaprogramaPraiaSaudavel.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/539
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/0507/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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