
Noticias    

Diário de Noticias 

- GASPAR SOBRE 7. ª AVALIAÇÃO : Portugal está no "caminho certo" para sair do programa 

- ANTEVISÃO : Marcelo espera discussão sobre OE 2014 sem "crises" 

- CIMEIRA LUSO-ESPANHOLA : Passos garante que "não há divergência no Governo" 

- Uma semana negra 

- E não se discutem os salários do PSI-20? 

- O discurso do girassol 

 

Correio da Manhã  

- Fim das reformas antecipadas

- Passos quer mais ajuda da Europa 

- Despejados 

- Pôs-se a jeito... 

 

Jornal de Noticias 

- Rescisões no Estado de 1,5 e 1,25 salários vão pagar IRS 

- Taxa sobre pensões aplicada "em caso de absoluta necessidade", diz Gaspar 

- Austeridade na Madeira só com autorização do Governo Regional 

 

 

 

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

 

 

14-05-2013 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3217502
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3217510&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3216636
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3217599&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3217607&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3217598&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/fim-das-reformas-antecipadas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-quer-mais-ajuda-da-europa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/despejados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/manuel-catarino/pos-se-a-jeito
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3217534&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3217438&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3217125&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Eurogrupo fecha sétima avaliação do programa de ajustamento e liberta ajuda 

- Presidente da República convocou o Conselho de Estado para dia 20 

 

Ionline 

- Defesa. Aguiar-Branco choca com primeiro-ministro sobre idade da passagem à reserva 

- Cortes nas reformas confirmados em Bruxelas 

- Governo. CDS irritado com Passos, mas não parte... para já 

- Reportagem. Histórias tristes mas uma fé que não se perde 

- Alemanha e França aprovam 60 mil milhões para combater desemprego jovem 

- Cavaco convoca Conselho de Estado em clima de tensão 

- OCDE. Cortes nos impostos, nas reformas e nos desempregados 

- Os princípios elásticos do Dr. Portas 

- A andorinha 

- O Ministério Público Europeu 

 

Expresso 

- Cavaco acelerou convocação do Conselho de Estado 

- Austeridade só com autorização de Jardim 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : UE é o "novo homem doente" da Europa - Sondagem Pew" 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/eurogrupo-fecha-setima-avaliacao-do-programa-de-ajustamento-e-liberta-ajuda-1594301
http://www.publico.pt/politica/noticia/presidente-da-republica-convocou-o-conselho-de-estado-para-dia-20-1594242
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/defesa-aguiar-branco-choca-primeiro-ministro-sobre-idade-da-passagem-reserva
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cortes-nas-reformas-confirmados-bruxelas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-cds-irritado-passos-nao-parte-ja
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/reportagem-historias-tristes-uma-fe-nao-se-perde
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/alemanha-franca-aprovam-60-mil-milhoes-combater-desemprego-jovem
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cavaco-convoca-conselho-estado-clima-tensao
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ocde-cortes-nos-impostos-nas-reformas-nos-desempregados
http://www.ionline.pt/iOpiniao/os-principios-elasticos-dr-portas
http://www.ionline.pt/iOpiniao/andorinha
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ministerio-publico-europeu
http://expresso.sapo.pt/cavaco-acelerou-convocacao-do-conselho-de-estado=f806632
http://expresso.sapo.pt/austeridade-so-com-autorizacao-de-jardim=f806741
http://www.destak.pt/artigo/163140-ue-e-o-novo-homem-doente-da-europa-sondagem-pew
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército – Destaque Bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

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.exercito.pt/sites/BiblEx/Paginas/default.aspx
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/0514/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



