
Noticias    

Diário de Noticias 

- ANIVERSÁRIO DA ADFA : Oficiais faltam a evento devido à presença de ministro 

- INE : Economia interrompe ciclo de crescimento e cai 0,7% no trimestre 

- POR FALTA DE RENTABILIDADE : BBVA deixa Portugal 

- Cavaco convida partidos para a "paz consolidada" 

- CDU: "Dívida pôs portugueses à beira de um enfarte" 

 

Correio da Manhã 

- CES diz que regresso aos mercados não se pode considerar "dado adquirido" 

- Empresas queixam-se de atrasos nos pagamentos 

- Governo discute salário mínimo no dia 29 

- Monteiro reforçado (*) 

 

Público 

- Aumento do IRS colocou carga fiscal em 34,9% do PIB em 2013 

- BBVA deverá sair de Portugal e colocar à venda os 83 balcões 

- Inspecção da Justiça denuncia risco iminente de ruptura nas cadeias 

- Dois em cada três votos dos grupos europeus de PS, PSD e CDS são iguais 

- Isabel Moreira - Mais um ensaio para os burros: da destruição do valor do trabalho 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3862870
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO353778.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3864442
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3864237&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3863904
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/ces-diz-que-regresso-aos-mercados-nao-se-pode-considerar-dado-adquirido
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/empresas-queixam-se-de-atrasos-nos-pagamentos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-discute-salario-minimo-no-dia-29
http://www.publico.pt/economia/noticia/aumento-do-irs-colocou-carga-fiscal-em-349-do-pib-em-2013-1636060
http://www.publico.pt/economia/noticia/bbva-sai-de-portugal-poe-a-venda-os-83-balcoes-1636017
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/inspeccao-da-justica-denuncia-risco-iminente-de-ruptura-nas-cadeias-1635989?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/dois-em-cada-tres-votos-dos-grupos-europeus-de-ps-psd-e-cds-sao-iguais-1635964
http://www.publico.pt/economia/noticia/mais-um-ensaio-para-os-burros-da-destruicao-do-valor-do-trabalho-1635900
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Marques Guedes. Governo vê com “tranquilidade” queda de 0,7% do PIB no 1.º trimestre 

- PS insta governo a parar com "mensagens de euforia" quanto à economia 

- OIT expõe prática ilícita para despedir grávidas em Portugal 

- Carga fiscal dos portugueses aumentou 8,1% para 57,8 mil milhões em 2013 

- BE. Descida do PIB mostra “brutal falhanço da estratégia” do Governo 

- Ex-director-geral pode ter favorecido grupo de elite maçónico 

- Famílias. Poupança recua para mínimos de 2011 e malparado bate recordes 

- Ana Sá Lopes - A troika é mais irracional que a bola 

- Jorge Bateira - Votar pela democracia 

 

Expresso 

- Cavaco Silva - "O poder, isolado do povo, não é boa coisa" 

 

Diário Económico 

- Banco de Portugal diz que progressos na economia "são insuficientes" 

- Eurostat confirma inflação longe da ‘meta' do BCE 

- Zona euro cresce metade do previsto 

- Estrutura das famílias portuguesas mudou radicalmente nos últimos 50 anos 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://economico.sapo.pt/noticias/banco-de-portugal-diz-que-progressos-na-economia-sao-insuficientes_193352.html
http://economico.sapo.pt/noticias/eurostat-confirma-inflacao-longe-da-meta-do-bce_193341.html
http://economico.sapo.pt/noticias/zona-euro-cresce-metade-do-previsto_193340.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estrutura-das-familias-portuguesas-mudou-radicalmente-nos-ultimos-50-anos_193303.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/marques-guedes-governo-ve-tranquilidade-queda-07-pib-no-1-trimestre/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-insta-governo-parar-mensagens-euforia-quanto-economia
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/oit-expoe-pratica-ilicita-despedir-gravidas-portugal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/carga-fiscal-dos-portugueses-aumentou-81-578-mil-milhoes-2013
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/be-descida-pib-mostra-brutal-falhanco-da-estrategia-governo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ex-director-geral-pode-ter-favorecido-grupo-elite-maconico/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/familias-poupanca-recua-minimos-2011-malparado-bate-recordes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/troika-mais-irracional-bola/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/votar-pela-democracia/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/o-poder-isolado-do-povo-nao-e-boa-coisa=f870250
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diábo 

- Forças Armadas/Governo: ainda a propósito do caso dos 99 pilotos (*) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – O Ofício enviado à Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) onde se 
explica a razão pela qual a AOFA não esteve presente no 40º Aniversário da ADFA; MDN 
presente….. AOFA ausente! 

- Capitão-Tenente Paulo Martins - "Intenções de Voto" 
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http://www.aofa.pt/rimp/DFA_ADFA_40_Aniversario_2014MAI12.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Paulo_Martins_Intencoes_de_Voto.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE SEA EXPLORER 

Marinha - DIA DA MARINHA EM CASCAIS 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO TENENTE-GENERAL INSPETOR-GERAL DO  

EXÉRCITO 

Força Aérea - Tripulante do Sea Explorer resgatado pela Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - AFEGANISTÃO: EXERCÍCIO DE  

DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADES OPERACIONAIS DO EXÉRCITO NACIONAL AFEGÃO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRANSFERÊNCIA DE AUTORIDADE DO 7º PARA 

O 8º CONTINGENTE NACIONAL NO AFEGANISTÃO 

 

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 

15-05-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-SEA-EXPLORER.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Dia-da-Marinha-em-Cascais--.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDONOVOTENENTE-GENERALINSPETOR-GERALDOEX%C3%89RCITO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-576-tripulante-do-sea-explorer-resgatado-pela-forca-aerea
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/659
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/660
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/0515/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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