
Noticias    

Diário de Noticias 

- Chumbo do Constitucional pode fazer subir IVA e IRS 

- ELEIÇÕES : Europeias "são mais importantes do que alguns pensam" 

- ELEIÇÕES : Bloco avisa que dia 25 é "dia de desobediência" 

- Governo e parceiros discutem alterações à lei laboral 

- ELEIÇÕES : Basílio e Assis pedem "vitória clara" para socialistas 

- ELEIÇÕES : João Ferreira regressa ao PEC IV para atacar Assis 

- Adriano Moreira - O imprevisto 

- Mário Soares - Uma semana invulgar 

 

Jornal de Noticias 

- DEO implica novos cortes salariais para 2015 

- PSD e CDS chumbam limites às comissões sobre cartões 

 

Público 

- José Vítor Malheiros - O mínimo que podemos exigir 

- Função pública perde quase 50 mil empregos em dois anos 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO352174.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3859377
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3859433&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3859691&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3859253&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3859177
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3859223&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3859244&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3859196&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3859050&page=-1
http://www.publico.pt/portugal/noticia/o-minimo-que-podemos-exigir-1635631
http://www.publico.pt/economia/noticia/funcao-publica-perde-quase-50-mil-empregos-em-dois-anos-1635571
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Estado. Maioria dos organismos não presta contas do que faz 

- António Guterres abre a porta a Belém 

- CNE. Conselho de Ministros extraordinário investigado 

- Poluição. 13 em 15 cidades portuguesas respiram ar envenenado 

- Declarações públicas que prejudiquem "imagem" dos serviços são punidas 

- Fusão no fisco "apagou" relatórios e planos de actividades 

- Trabalho extraordinário continua a valer metade até Julho de 2016 

- Eduardo Oliveira Silva - Uma campanha triste, mas importante 

- Nuno Ramos de Almeida - O que nos safa é o Gana 

 

 

Expresso 

- Portugueses estão sobrerrepresentados no Parlamento Europeu e na Comissão 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/declaracoes-publicas-prejudiquem-imagem-dos-servicos-sao-punidas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fusao-no-fisco-apagou-relatorios-planos-actividades
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Eduardo Oliveira Silva - Uma campanha triste, mas importante
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Diário Económico 

- Confiança dos investidores alemães afunda 

- Governo quer preço de 2,80 euros por acção para a venda de 11% da REN 

- Mexer na contratação colectiva 

- FMI diz que DEO é “boa base” para manter austeridade 

- EDP distribui 676 milhões em dividendos pelos accionistas 

- Número de funcionários públicos continua a cair mas prestações de serviços duplicam 

- Deco faz novo leilão para reduzir factura de gás e electricidade 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Silvestre dos Santos - "A culpa da crise e o voto em branco" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/confianca-dos-investidores-alemaes-afunda_193128.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-preco-de-280-euros-por-accao-para-a-venda-de-11-da-ren_193081.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mexer-na-contratacao-colectiva_193103.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-diz-que-deo-e-boa-base-para-manter-austeridade_193115.html
http://economico.sapo.pt/noticias/edp-distribui-676-milhoes-em-dividendos-pelos-accionistas_193114.html
http://economico.sapo.pt/noticias/numero-de-funcionarios-publicos-continua-a-cair-mas-prestacoes-de-servicos-duplicam_193097.html
http://economico.sapo.pt/noticias/deco-faz-novo-leilao-para-reduzir-factura-de-gas-e-electricidade_193079.html
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3857130&seccao=Convidados&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE NAMAI 

Força Aérea - Força Aérea resgata tripulante de cargueiro ao largo de Sagres 

Força Aérea - Curso Avançado de Assistência e Proteção em Resposta a Emergencias  

Químicas 

 

 

 

 

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 

13-05-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-NAMAI.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-573-forca-aerea-resgata-tripulante-de-cargueiro-ao-largo-de-sagres
http://www.emfa.pt/www/noticia-574-curso-avancado-de-assistencia-e-protecao-em-resposta-a-emergencias-quimicas
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/
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