
Noticias    

Diário de Noticias 

- ACIDENTE NA MADEIRA : Exército garante apoio à família da vítima mortal 

- Dados Oficiais : Alemanha ganhou 41 mil milhões de euros com crise na zona euro 

- Adriano Moreira - Princípio da precaução 

- Governo tira aos chefes militares controlo dos ordenados (*) 

 

Correio da Manhã 

- Cortes: Polémica sobre o plano de rescisões amigáveis chega ao Fisco : Apelo à rescisão  

vem com o recibo 

- Engenheiros saem do País 

- Paulo Morais – Agarrados 

- Fernando Jorge – Ataques 

- Manuel Catarino - O sultão do Pontal 

 

Jornal de Notícias 

- Mais de 79 mil portugueses assinaram petição contra despesas nas contas à ordem 

- Banco central alemão admite possibilidade de BCE subir taxa de juro 

 

 

 

 

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

 

 

20-08-2013 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3378401&seccao=Madeira&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO246009.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3378646&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/apelo-a-rescisao-vem-com-o-recibo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/engenheiros-saem-do-pais
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/agarrados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/ataques
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/manuel-catarino/o-sultao-do-pontal
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3379044&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3378511&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Faltam quase mil funcionários nas escolas do Norte 

 

Ionline 

- Fundo de pensões de Gaspar evita comprar dívida pública portuguesa 

- Finanças levaram dois anos a responder a pergunta do CDS 

- Conselho consultivo aprovou compra de dívida no dia em que Gaspar assinou portaria e saiu 

- Na Grécia aconteceu o pior: desapareceram 10 mil milhões do dinheiro para pensões 

- Luís Menezes Leitão - O discurso do Pontal 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Mas afinal, por que razão aumentou o PIB? 

Destak 

- CHIADO/25 ANOS : Plano de Siza Vieira deve ficar concluído em 2014 – vereador 

- EGITO : Guia supremo da Irmandade Muçulmana foi preso 

 

 

 

 

 

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

 

27-08-2012 

 

20-08-2013 

 

 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/faltam-quase-mil-funcionarios-nas-escolas-do-norte-1603471
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fundo-pensoes-gaspar-evita-comprar-divida-publica-portuguesa
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/financas-levaram-dois-anos-responder-pergunta-cds
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/conselho-consultivo-aprovou-compra-divida-no-dia-gaspar-assinou-portaria-saiu
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/na-grecia-aconteceu-pior-desapareceram-10-mil-milhoes-dinheiro-pensoes
http://www.ionline.pt/iOpiniao/discurso-pontal
http://expresso.sapo.pt/mas-afinal-por-que-razao-aumentou-o-pib=f826592
http://www.destak.pt/artigo/172104-plano-de-siza-vieira-deve-ficar-concluido-em-2014-vereador
http://www.destak.pt/artigo/172092-guia-supremo-da-irmandade-muculmana-foi-preso
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Instituto Hidrográfico apresenta site de apoio à prática do surf na Figueira da Foz  

Marinha - OPERAÇÃO DE BUSCA E SALVAMENTO DE HOMEM AO MAR DA EMBARCAÇÃO DE  

PESCA “JESUS DOS NAVEGANTES” 

Marinha - FRAGATA ÁLVARES CABRAL REGRESSA A PORTUGAL APÓS TERMINAR MISSÃO  

DE APOIO HUMANITÁRIO E COMBATE À PIRATARIA NO OCEANO ÍNDICO 

Exército - OPERAÇÃO "AGOSTO QUENTE"  

Exército - PLANO LIRA 2013 - 20AGO13 

Força Aérea - F-16 participam em exercício NATO 

Força Aérea – Brilliant Arrow 2013 (Página Oficial) 

 

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/Instituto-Hidrografico-apresenta-site-de-apoio-a-pratica-do-surf-na-Figueira-da-Foz.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-busca-e-salvamento-de-homem-ao-mar-da-embarcacao-de-pesca-Jesus-dos-Navegantes.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Fragata-Alvares-Cabral-regressa-a-Portugal-apos-terminar-missao-de-apoio-humanitario-e-combate-a-pirataria-no-oceano-Indico.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/OPERA%C3%87%C3%83OAGOSTOQUENTE.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2013-20AGO13.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-368-f-16-participam-em-exercicio-nato
http://www.baw13.hq-aircom.de/index.html
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/0820/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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