
Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT/2013 : Portugal registou quarta maior taxa de subemprego da EU 

- FMI teme que a reforma do Estado em Portugal seja um fracasso 

- Contribuição Extraórdinária de Solidariedade: Cortes nas pensões a partir dos mil euros  

começam hoje 

- Museu de História Natural/Lisboa: Cinco cofres da Idade Média abertos para investigação 

- Schulz e Juncker diferem sobre causas da crise 

- LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - A saúde das economias emergentes 

- Estado cede imóveis militares (*) 

 

Correio da Manhã 

- Austeridade abranda exceto em Portugal 

- Sindicatos exigem aumento do salário em junho 

 

Jornal de Noticias 

- Carlos Costa afirma que "as prescrições minam a confiança dos cidadãos" 

 

 

 

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

 

 

10-04-2014 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3805653&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO335868.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3805522&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3805644
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3805412&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3804903&seccao=Lu%EDs%20In%E1cio%20Lula%20da%20Silva&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/austeridade-abranda-exceto-em-portugal-073429697
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/sindicatos-exigem-aumento-do-salario-em-junho
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3804671&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Eanes acharia “muito bem” se capitães falassem na AR no 25 de Abril 

- Olli Rehn acusa o seu país de empurrar Portugal para uma saída “limpa” do resgate 

- Pensionistas da Segurança Social recebem pensões mais baixas a partir de hoje 

- Passos termina ronda com parceiros sem garantia de novo compromisso 

 

Ionline 

- Governo insiste. ADSE terá de ser financiada apenas pelos beneficiários 

- Sanches Osório. "O Presidente da República desconsidera-nos todos os dias" 

- Segurança. Sistemas de saúde podem incluir mais familiares 

- Lobo Xavier. Anúncio de Passos sobre salário mínimo é “artifício eleitoralista” 

- Freitas do Amaral considera que democracia ganhava com um governo PS/PCP 

 

Expresso 

- Governo tenta fechar hoje cortes para 2015 

- Henrique Monteiro - Salário mínimo: justiça ou desistência? 

- Daniel Oliveira - Aristides de Sousa Mendes: ruínas por um herói acidental 

- Portugal entre os campeões do sobreendividamento 

- Dívida portuguesa só chega a 60% do PIB em 2030 com esforço quase impossível 

 

 

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

 

27-08-2012 

 

10-04-2014 

 

 

http://www.publico.pt/politica/noticia/eanes-acharia-muito-bem-se-capitaes-falassem-na-ar-no-25-de-abril-1631682
http://www.publico.pt/economia/noticia/olli-rehn-acusa-o-seu-pais-de-empurrar-portugal-para-uma-saida-limpa-do-resgate-1631668
http://www.publico.pt/economia/noticia/pensionistas-da-seguranca-social-com-novo-corte-nas-reformas-em-abril-1631434
http://www.publico.pt/economia/noticia/passos-termina-ronda-com-parceiros-sem-garantias-de-novo-compromisso-1631683#/0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-insiste-adse-tera-ser-financiada-apenas-pelos-beneficiarios/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-25-abril/sanches-osorio-presidente-da-republica-desconsidera-nos-todos-os-dias/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/seguranca-sistemas-saude-podem-incluir-mais-familiares
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lobo-xavier-anuncio-passos-sobre-salario-minimo-artificio-eleitoralista
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/freitas-amaral-considera-democracia-ganhava-governo-pspcp/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/governo-tenta-fechar-hoje-cortes-para-2015=f864897
http://expresso.sapo.pt/salario-minimo-justica-ou-desistencia=f864873
http://expresso.sapo.pt/aristides-de-sousa-mendes-ruinas-por-um-heroi-acidental=f864916
http://expresso.sapo.pt/portugal-entre-os-campeoes-do-sobreendividamento=f864867
http://expresso.sapo.pt/divida-portuguesa-so-chega-a-60-do-pib-em-2030-com-esforco-quase-impossivel=f864815
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Diário Económico 

- Portugueses mais desconfiados que gregos em relação à economia 

- Porque demora o Constitucional a avaliar o Orçamento? 

- “Agências não se vão precipitar em mudar o ‘rating’ português” 

- Plano de Desenvolvimento da Madeira publicado em Diário da República 

- FMI defende que os cortes nos salários e pensões devem continuar 

- Sistema bancário nacional teve prejuízos de 3.000 milhões em 2013 

- “As pessoas não têm dinheiro no banco” 

- Empordef assegura construção dos navios da Venezuela em Portugal (*) 

 

Jornal da Madeira 

- AOFA - Forças Armadas em Formação 

 

TVI 24 

- Associação das FA rejeita insustentabilidade do subsistema de saúde 

 

Diabo 

- Forças Armadas - Instituição ou emprego? (*) 

 

 

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

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

10-04-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/portugueses-mais-desconfiados-que-gregos-em-relacao-a-economia_190928.html
http://economico.sapo.pt/noticias/porque-demora-o-constitucional-a-avaliar-o-orcamento_190913.html
http://economico.sapo.pt/noticias/agencias-nao-se-vao-precipitar-em-mudar-o-rating-portugues_190903.html
http://economico.sapo.pt/noticias/plano-de-desenvolvimento-da-madeira-publicado-em-diario-da-republica_190924.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-defende-que-os-cortes-nos-salarios-e-pensoes-devem-continuar_190895.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sistema-bancario-nacional-teve-prejuizos-de-3000-milhoes-em-2013_190878.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-pessoas-nao-tem-dinheiro-no-banco_190879.html
http://www.aofa.pt/rimp/JM_Madeira_Formacao.pdf
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/forcas-armadas-aofa-saude-secretaria-de-estado-pereira-cracel-tvi24/1550305-4071.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Resgate de três tripulantes na Costa da Caparica – atualizado com fotos  

Marinha - POLÍCIA MARÍTIMA EFETUA DETENÇÃO DE INDIVÍDUO POR RECETAÇÃO DE  

MATERIAL FURTADO 

Marinha - RESGATE DE SEIS TRIPULANTES DA EMBARCAÇÃO DE PESCA ANDRÉ FILIPE 

Marinha - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS RECEBE A BORDO O PRIMEIRO-MINISTRO DE SÃO  

TOMÉ E PRÍNCIPE 

Força Aérea - Museu do Ar tem novo website 

Força Aérea - Resgate a tripulante do navio pesqueiro BAPTISTA 

Força Aérea - Atividade Física no Estado-Maior da Força Aérea e Unidade de Apoio a Lisboa 

 

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 

10-04-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-tres-tripulantes-na-Costa-da-Caparica.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-efetua-detencao-de-individuo-por-recetacao-de-material-furtado.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-seis-tripulantes-da-embarcacao-de-pesca-ANDRE-FILIPE.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Fragata-Bartolomeu-Dias-recebe-a-bordo-o-Primeiro-ministro-de-Sao-Tome-e-Principe.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-545-museu-do-ar-tem-novo-website
http://www.emfa.pt/www/noticia-547-resgate-a-tripulante-do-navio-pesqueiro-baptista
http://www.emfa.pt/www/noticia-548-atividade-fisica-no-estado-maior-da-forca-aerea-e-unidade-de-apoio-a-lisboa
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0410/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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