
Noticias    

Diário de Noticias 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Frente Comum vai pedir fiscalização da lei dos subsídios 

- EUROGRUPO : Oitava 'tranche' de ajuda deve ser hoje aprovada 

- ENERGIA : Ministro da Economia acredita que há gás no Algarve 

- GREVE GERAL : Exames de Matemática antecipados para dia 26 de junho 

- Armadilhas da imitação 

- O cliente tem razão 

- Um novo ciclo de governação 

 

Correio da Manhã  

- Pagamento dos subsídios de férias : Ana Avoila: Cavaco "acompanha política do Governo" 

- A verdade! 

- Corrupção sem rasto 

- Portas mais 12 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal tem 10% a 20% de território sem dono 

- Pais querem conhecer condições de acesso de quem teve prova adiada 

 

 

 

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

 

 

20-06-2013 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3280610
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3280625
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3277242
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3275686
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3275857&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3276005&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3275856&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ana-avoila-cavaco-acompanha-politica-do-governo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-manuel-silva/a-verdade
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/manuel-catarino/corrupcao-sem-rasto
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/miguel-a-ganhao/portas-mais-12
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3280612&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3280686&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Cavaco promulgou diploma dos subsídios de férias 

- Portugal tem três das 100 melhores “jovens” universidades do mundo 

- Pires de Lima contra o “apologia do empobrecimento” 

- IEFP garante que desempregados não subsidiados terão outras respostas 

 

Ionline 

- Zona euro. A "solidariedade" que enriquece os ricos e empobrece os pobres 

- Parlamento convida troika para vir a Portugal debater pós-troika 

- As juventudes “abaixo de cão” 

- Pedrada no Charco 

 

Expresso 

- Cavaco não desiste do processo contra Miguel Sousa Tavares 

- Abriu a caça ao Nogueira 

- Maioria aprova Orçamento Retificativo 

- Crédito fiscal extraordinário do Governo aprovado 

- Portugal coloca dívida de curto prazo a juros mais altos 

- Estado paga 1000 milhões para cancelar 'swaps' 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Schulz quer "medidas concretas" contra desemprego jovem no Conselho 
Europeu 

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

 

27-08-2012 

 

20-06-2013 

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/cavaco-promulgou-diploma-dos-subsidios-de-ferias-1597823
http://www.publico.pt/portugal/noticia/portugal-tem-tres-das-100-melhores-jovens-universidades-do-mundo-1597835
http://www.publico.pt/politica/noticia/pires-de-lima-contra-o-apologia-do-empobrecimento-1597864
http://www.publico.pt/economia/noticia/iefp-garante-que-desempregados-nao-subsidiados-terao-outras-respostas-1597806
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/zona-euro-solidariedade-enriquece-os-ricos-empobrece-os-pobres
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/parlamento-convida-troika-vir-portugal-debater-pos-troika
http://www.ionline.pt/iOpiniao/juventudes-abaixo-cao
http://www.ionline.pt/iOpiniao/pedrada-no-charco
http://expresso.sapo.pt/cavaco-nao-desiste-do-processo-contra-miguel-sousa-tavares=f815062
http://expresso.sapo.pt/abriu-a-caca-ao-nogueira=f815038
http://expresso.sapo.pt/maioria-aprova-orcamento-retificativo=f815079
http://expresso.sapo.pt/credito-fiscal-extraordinario-do-governo-aprovado=f815073
http://expresso.sapo.pt/portugal-coloca-divida-de-curto-prazo-a-juros-mais-altos=f814891
http://expresso.sapo.pt/estado-paga-1000-milhoes-para-cancelar-swaps=f814675
http://www.destak.pt/artigo/167329-schulz-quer-medidas-concretas-contra-desemprego-jovem-no-conselho-europeu
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Planetário Calouste Gulbenkian comemora o solstício de Verão 

Exército – ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSO “CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE- 

SECURITY  

Força Aérea  – 50º aniversário de operação do ALOUETTE III na FAP 

 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Planetario-Calouste-Gulbenkian-comemora-o-solsticio-de-verao.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ENTREGADEDIPLOMASDOCURSO%E2%80%9CCISCOCERTIFIEDNETWORKASSOCIATE-SECURITY.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-338-50-aniversario-de-operacao-do-alouette-iii-na-fap
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/0620/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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