
Noticias    

Diário de Noticias 

- COMUNICADO DA COMISSÃO EUROPEIA : Bruxelas avisa: afastamento do programa  

arruina esforços já feitos 

- JOSÉ SÓCRATES : "Cavaco deu uma moção de confiança a Passos" 

- MARCELO : TC fez acórdão pouco fundamentado 

- CGTP : Governo prepara "brutal corte" nos serviços públicos 

- EUROPA : Um milhão de desempregados nos últimos seis meses 

- Funcionários públicos estão a perder salários desde Sócrates 

- LAJES/ECONOMIA DOS AÇORES : EUA contribuem com mais de 80 milhões de euros/ano 

- PRIMEIRO-MINISTRO BRITÂNICO : Cameron faz périplo para defender reforma da EU 

- Apenas incompetência 

- Tudo é tarde para Passos Coelho 

- 1881-1973 (VÍDEO) : Pablo Picasso morreu há 40 anos 

 

Correio da Manhã  

- Sétima avaliação da Troika anconselha : Excedentários públicos obrigados a procurar  

trabalho 

- Cortes nas pensões acima dos 1350 euros podem voltar a tribunal 

- Imprensa: chumbo do orçamento do estado gera inquietação : Crise portuguesa preocupa  

Mundo 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3152608&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3152498
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3152516
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3152499&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3152964&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO137802.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3152939&seccao=A%E7ores&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3152747&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3151321&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3152728&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3152074&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/excedentarios-publicos-obrigados-a-procurar-trabalho
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cortes-nas-pensoes-acima-dos-1350-euros-podem-voltar-a-tribunal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/crise-portuguesa-preocupa-mundo
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Passos mantém rumo e exige compromisso a agentes políticos 

- Coreia do Norte pode estar a preparar novo ensaio nuclear 

- Juros da dívida soberana sobem em todos os prazos 

 

Público 

- Reformados podem obrigar Constitucional a reanalisar corte nas pensões 

- Marcelo Rebelo de Sousa elogia discurso de Passos e aponta dois cenários 

- Passos recusa aumentar impostos e ordena corte na despesa das áreas sociais 

- Seguro marca reunião extraordinária do secretariado nacional do PS para segunda-feira 

- Sindicatos espanhóis citam Portugal para exigir devolução de subsídios 

- 120 anos de Almada Negreiros 

- A insuperável barreira da Constituição (*) 

 

Ionline 

- Passos ameaça. Programa da troika em risco sem apoio de Seguro e Cavaco 

- Como dar a volta ao chumbo do TC. Economistas querem renegociação com a troika 

- EDP. Apenas 38% dos accionistas da empresa aprovaram prémios de 12,5 milhões. Estado  

absteve-se 

- José Sócrates apoia Seguro na defesa de eleições antecipadas 

- Frente Comum acusa Governo de "chantagear os portugueses" 

- PS sob pressão para recuar na ruptura, mas Seguro não quer ceder 

- Espanha. PP e PSOE juntos não alcançam 50% dos votos 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3152683&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3152962
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3152993
http://www.publico.pt/destaque/jornal/reformados-podem-obrigar-constitucional-a-reanalisar-corte-nas-pensoes-26345841
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-rebelo-de-sousa-elogia-discurso-de-passos-e-aponta-dois-cenarios-1590493
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-faz-declaracao-ao-pais-1590464
http://www.publico.pt/politica/noticia/seguro-marca-reuniao-extraordinaria-do-secretariado-nacional-do-ps-para-segundafeira-1590469
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-espanhois-citam-portugal-para-exigir-devolucao-de-subsidios-1590406
http://www.publico.pt/multimedia/fotogaleria/120-anos-de-almada-negreiros-318517#/0
http://www.ionline.pt/portugal/passos-ameaca-sem-compromisso-duradouro-ps-cavaco-dificil-evitar-segundo-resgate
http://www.ionline.pt/dinheiro/economistas-pedem-ao-governo-renegoceie-memorando-troika
http://www.ionline.pt/dinheiro/edp-apenas-38-dos-accionistas-aprovaram-premios-125-milhoes
http://www.ionline.pt/portugal/regresso-socrates-governo-iniciativa-presidencial-este
http://www.ionline.pt/portugal/frente-comum-acusa-governo-chantagear-os-portugueses
http://www.ionline.pt/portugal/ps-sob-pressao-recuar-na-ruptura-seguro-nao-quer-ceder
http://www.ionline.pt/mundo/espanha-pp-psoe-juntos-nao-alcancam-50-dos-votos
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Comissão Europeia rejeita renegociar metas orçamentais 

- Passos convoca "partidos do arco da governação" 

- Passos e Gaspar foram a Belém pedir apoio de Cavaco 

- Cavaco Silva desvaloriza demissão de Miguel Relvas 

- Num país decente, Passos tinha sido ontem demitido 

 

Expresso 

- ACTUALIDADE : Ministro das Finanças alemão pede novas medidas ao governo português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

08-04-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/comissao-europeia-rejeita-renegociar-metas-orcamentais=f798570
http://expresso.sapo.pt/passos-convoca-partidos-do-arco-da-governacao=f798561
http://expresso.sapo.pt/passos-e-gaspar-foram-a-belem-pedir-apoio-de-cavaco=f798536
http://expresso.sapo.pt/cavaco-silva-desvaloriza-demissao-de-miguel-relvas=f798405
http://expresso.sapo.pt/num-pais-decente-passos-tinha-sido-ontem-demitido=f798576
http://www.destak.pt/artigo/159786-ministro-das-financas-alemao-pede-novas-medidas-ao-governo-portugues
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Alerta – “Caravelas portuguesas” nas praias algarvias  

Marinha - Evacuação de um tripulante da embarcação de pesca “FALCÃO DO MAR”  

Marinha - Evacuação médica de um tripulante do navio “CHAMPION EBONY” (fotos e vídeos) 

Marinha - Resgate de um banhista na foz da ribeira do Faial (atualizado com vídeo)  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PORTUGAL AO COMANDO DA FORÇA NAVAL DA 

UNIÃO EUROPEIA NO COMBATE À PIRATARIA 

 

 

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 
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http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/AlertaCaravelasportuguesasnaspraiasalgarvias.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaodeumtripulantedaembarcacaodepescaFALCAODOMAR.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaomedicadeumtripulantedonavioCHAMPIONEBONY.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ResgatedeumbanhistanafozdaribeiradoFaial.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2013-07
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/0408/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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