
Noticias    

Diário de Noticias 

- POLÍTICA AGRÍCOLA COMUM : Capoulas teme devolução de "centenas de milhões" 

- GREVE : Metro de Lisboa volta a parar dia 28 

- O empobrecimento não trouxe crescimento nem consolidação 

- "Cavaco é partidário e não respeita a Constituição" 

 

Correio da Manhã 

- Reitores cortam relações com o Governo 

 

Jornal de Notícias 

- Autoridade Tributária cria unidade de risco de incumprimento fiscal 

- Paulo Ferreira - O nosso "bode respiratório" 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3542538&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3541302
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3542099&page=-1
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=3542552&especial=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=TV%20e%20MEDIA
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/reitores-cortam-relacoes-com-o-governo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3542678
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3542160&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo não descarta vender TAP a Efromovich 

- Dividendos generosos pagam mais de 8% do investimento nos CTT 

- Função pública e pensionistas da CGA recebem subsídio de férias no Natal 

- Crato isolado por universidades e politécnicos por causa do Orçamento 

- Victor Baptista - “A César o que é de César”. E a César das Neves o que é seu e merece! 

- Sindicatos fazem apelo de última hora a Cavaco por causa das pensões 

- Parlamento Europeu vota reforma da PAC que tira 500 milhões a Portugal 

 

Ionline 
- Portugal emite mil milhões em Bilhetes do Tesouro com juros mais baixos 

- Incêndios. Governo falhou meta de redução da área ardida 

- Contratos com tutela. Uma em cada quatro escolas com autonomia até Janeiro 

- Portugal foi eleito para o comité do património mundial da Unesco 

- Programa cautelar. Portugal vai ser a cobaia europeia 

- Resgate. OCDE prevê que Portugal viole todas as metas logo no pós-troika 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-nao-descarta-vender-tap-a-efromovich-1613193
http://www.publico.pt/economia/noticia/dividendos-generosos-pagam-mais-de-8-do-investimento-nos-ctt-1613118
http://www.publico.pt/economia/noticia/funcao-publica-e-pensionistas-da-cga-recebem-subsidio-de-ferias-no-natal-1613129
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/crato-isolado-por-universidades-e-politecnicos-por-causa-do-orcamento-1613160
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-cesar-o-que-e-de-cesar-e-a-cesar-das-neves-o-que-e-seu-e-merece-1613081
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-fazem-apelo-de-ultima-hora-a-cavaco-por-causa-das-pensoes-1613139
http://www.publico.pt/economia/noticia/parlamento-europeu-vota-reforma-da-pac-que-tira-500-milhoes-a-portugal-1613128
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/portugal-emite-mil-milhoes-bilhetes-tesouro-juros-mais-baixos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/incendios-governo-falhou-meta-reducao-da-area-ardida/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/contratos-tutela-uma-cada-quatro-escolas-autonomia-janeiro
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugal-foi-eleito-comite-patrimonio-mundial-da-unesco/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/programa-cautelar-portugal-vai-ser-cobaia-europeia
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/resgate-ocde-preve-portugal-viole-todas-metas-logo-no-pos-troika/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - É a Justiça que dá cabo da Justiça 

- Daniel Oliveira - CTT: uma década em dividendos rende ao Estado o mesmo do que a 

privatização 

- Portugal perde fundos europeus para desemprego jovem 

- Previsões da OCDE diferem das do Governo e troika 

 

Diário Económico 

- Bundesbank contra mais medidas de apoio do BCE após corte de juros 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

20-11-2013 

20139-07-

2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/e-a-justica-que-da-cabo-da-justica=f841798
http://expresso.sapo.pt/ctt-uma-decada-em-dividendos-rende-ao-estado-o-mesmo-do-que-a-privatizacao=f841808
http://expresso.sapo.pt/portugal-perde-fundos-europeus-para-desemprego-jovem=f841780
http://expresso.sapo.pt/previsoes-da-ocde-diferem-das-do-governo-e-troika=f841728
http://economico.sapo.pt/noticias/bundesbank-contra-mais-medidas-de-apoio-do-bce-apos-corte-de-juros_182037.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - FALCON 50 efetua missões de interesse público  

 

 

 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-433-tres-missoes-entre-ilhas-nos-acores-e-madeira
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/1120/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



