
Noticias    

Diário de Noticias 

- Presidente do Acesso ao Ensino Superior demite-se  

- CORTE DAS PENSÕES : Idosos com carência económica não verão rendas baixar 

- 575 mil funcionários públicos arriscam corte no salário que pode chegar a 10% 

- CONSELHO NACIONAL HOJE : CDS/PP discute autárquicas e Congresso 

- ACORDO : Portugal vende 12 F16 à Roménia por 78 Milhões Euros 

- NO LARGO DE CAMÕES ATÉ ÀS 18.00 : Trabalhadores dos transportes em vigília em Lisboa 

- Fernanda Câncio - Os cornões de Machete 

 

Correio da Manhã 

- PSD e CDS divididos na subvenção dos políticos 

- João Pereira Coutinho – Desesperos 

- Leonardo Ralha - Inverno de Alberto João 

- Viúvas são castigadas (*) 

- Falta de verbas cancela missão militar fora do País (*) 

- Salários acima dos 600€ coom corte de 10% (*) 

 

Jornal de Notícias 

- Alteração às pensões de sobrevivência não é "medida fechada", diz Passos Coelho 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Justiça e independência nacional 

- Pensão de 2000 euros perde 11% em três anos (*) 

 

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/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3470826
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3470825
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO282455.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3470737&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3470847
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3470773
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3470277&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/psd-e-cds-divididos-na-subvencao-dos-politicos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/joao-pereira-coutinho/desesperos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/leonardo-ralha/inverno-de-alberto-joao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3470276
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3470099&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo vai desfazer-se da totalidade dos CTT 

- Republicanos avançam com solução temporária para crise da dívida 

- Austeridade lançou Europa numa "espiral de pobreza" e ameaça criar "crise social e moral" 

- Noruega vai financiar estudo sobre o impacto da crise na saúde mental dos portugueses 

- Estado lança novos certificados de aforro com taxa de juro até 5% 

- Espanha liderou aquisições estrangeiras em empresas portuguesas até Setembro 

- Um Nobel para Alice Munro é um Nobel para o conto 

 

Ionline 
- Impostos sobre pensões de 900 euros duplicaram desde a crise de 2008 

- AR discute novas regras do regime de requalificação na Função Pública 

- Governo vende títulos de dívida pública a juros mais altos do que os bancos 

- Passos pede força aos deputados para defender Orçamento "difícil" 

- Nobel da Paz para Organização para a Proibição das Armas Químicas 

- Ferreira Leite. “Este caminho está a pôr em causa a estrutura da Segurança Social” 

- Função pública. Cortes de salários e de suplementos em 2014 valem 445 milhões 

- Governo reduz encaixe com venda dos CTT e afasta portugueses 

- Ana Sá Lopes - A armadilha diabólica do euro 

- José Diogo Madeira - Sem vergonha 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-vai-desfazerse-da-totalidade-dos-ctt-1608719
http://www.publico.pt/mundo/noticia/republicanos-avancam-com-solucao-temporaria-para-crise-da-divida-1608733
http://www.publico.pt/mundo/noticia/austeridade-lanca-europa-numa-espiral-de-pobreza-e-ameaca-crise-social-e-moral-1608688
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/noruega-vai-financiar-estudo-sobre-o-impacto-da-crise-na-saude-mental-dos-portugueses-1608748
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-lanca-novos-certificados-de-aforro-1608656
http://www.publico.pt/economia/noticia/espanha-liderou-aquisicoes-estrangeiras-em-empresas-portuguesas-ate-setembro-1608712
http://www.publico.pt/cultura/noticia/alice-munro-recebe-nobel-da-literatura-1608662#/0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/impostos-sobre-pensoes-900-euros-duplicaram-crise-2008
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ar-discute-novas-regras-regime-requalificacao-na-funcao-publica
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-vende-titulos-divida-publica-juros-mais-altos-os-bancos
ttp://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-pede-forca-aos-deputados-defender-orcamento-dificil
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/nobel-da-paz-organizacao-proibicao-das-armas-quimicas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-este-caminho-esta-causa-estrutura-da-seguranca-social
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/funcao-publica-cortes-salarios-suplementos-2014-valem-445-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-reduz-encaixe-venda-dos-ctt-afasta-portugueses
http://www.ionline.pt/iopiniao/armadilha-diabolica-euro
http://www.ionline.pt/iopiniao/sem-vergonha-0
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Este Governo é incompetente e insolente", diz o bispo que não se cala 

- PS deve assinar segundo resgate, diz Francisco Assis 

- Daniel Oliveira - Agradecemos por mais uma tranche de desrespeito 

- PSD e CDS a dois tempos na discussão do Orçamento de Estado 

- Ministros dão as boas notícias e jornalistas as más  

- Resposta da Europa à crise foi "agravá-la"  

 

Destak 

- Paralisação do governo dos EUA pode atingir tribunais na próxima semana 
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http://expresso.sapo.pt/este-governo-e-incompetente-e-insolente-diz-o-bispo-que-nao-se-cala=f834944
http://expresso.sapo.pt/ps-deve-assinar-segundo-resgate-diz-francisco-assis=f835110
http://expresso.sapo.pt/agradecemos-por-mais-uma-tranche-de-desrespeito=f834989
http://expresso.sapo.pt/psd-e-cds-a-dois-tempos-na-discussao-do-orcamento-de-estado=f835048
http://expresso.sapo.pt/ministros-dao-as-boas-noticias-e-jornalistas-as-mas=f834703
http://expresso.sapo.pt/resposta-da-europa-a-crise-foi-agrava-la=f835029
http://www.destak.pt/artigo/176140-paralisacao-do-governo-dos-eua-pode-atingir-tribunais-na-proxima-semana
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação médica de tripulante da embarcação de Pescas “PÉROLA DO MAR” 

Marinha - TARTARUGA-BOBA REGRESSA AO HABITAT NATURAL COM APOIO DA MARINHA 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DA INSTRUÇÃO E DOUTRINA 

Exército – Portugal transfere conhecimento e certifica Militares de Países Amigos 

Força Aérea - Resgate de tripulante do navio de cruzeiro “Black Watch” 

 

 

 

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 

11-10-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-Perola-do-Mar.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Tartaruga-boba-regressa-ao-habitat-natural-com-apoio-da-Marinha.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDAINSTRU%C3%87%C3%83OEDOUTRINA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PORTUGALTRANSFERECONHECIMENTOECERTIFICAMILITARESDEPA%C3%8DSESAMIGOS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-404-resgate-de-tripulante-do-navio-de-cruzeiro-black-watch
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/1011/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 
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