
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas diz que os mais pobres não se manifestaram 

- MANIFESTAÇÃO : Milhares atravessaram Douro em protesto no Porto 

- Portas elogia "sinais de estabilidade" de Cavaco Silva 

- CGTP convoca nova manifestação para o dia 1 de novembro 

- MARCELO REBELO DE SOUSA : PR anula crise política e orçamental se aprovar OE 

- Pedro Marques Lopes - Para o ano há mais 

- João Marcelino - Haja alguém que se lembre 

- Nuno Saraiva - Em defesa do Constitucional 

 

Correio da Manhã 

- PPP: Custos vão duplicar 

- CES discute hoje projeto de parecer sobre Orçamento 

- José Rodrigues - Temporário sine die... 

 

Público 

- PS, PCP e BE acusam Presidente de estar "alinhado" com o Governo 

- O que acontece aos salários no Estado 

- Grécia receia que próximas negociações com atroika sejam “um inferno” 

- Enquanto dormimos, o nosso cérebro faz a limpeza da casa 

- Activismo Constitucional (*) 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3487697
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3486695&seccao=Norte&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3487717&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3486252
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3487814
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3486692&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3485498&seccao=Jo%E3o%20Marcelino&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3485500&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ppp-custos-vao--duplicar
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ces-discute-hoje-projeto-de-parecer-sobre-orcamento
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/temporario-sine-die
http://www.publico.pt/ps/jornal/ps-pcp-e-be-acusam-presidente-de-estar-alinhado-com-o-governo-27274137
http://publico.pt/economia/calculadora-salarios-funcao-publica
http://www.publico.pt/economia/noticia/grecia-receia-que-as-proximas-negociacoes-com-a-troika-sejam-um-inferno-1609768
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/cientistas-descobriram-que-enquanto-dormimos-o-nosso-cerebro-faz-a-limpeza-da-casa-1609616


Ionline 
- José Sócrates ameaça regressar à política 

- Governo. Nunca tinha havido uma coligação que durasse tanto 

- Greves. Semana tranquila antes de quinzena com transportes parados 

- Ana Sá Lopes - A hora do SPD e da verdade 

 

Expresso 

- Cavaco garante "avaliação cuidadosa" sobre Orçamento 

- Marcelo alerta que cortes podem ser "definitivos" 

- Henrique Monteiro - O perigoso nacionalismo socialista francês 

- Daniel Oliveira - É tudo muito bonito, mas... 

- Comissão Europeia "formaliza" críticas ao Tribunal Constitucional 

 

Destak 

- Portugal com dívida pública de 124,1% e défice de 6,4% do PIB em 2012 – Eurostat 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jose-socrates-ameaca-regressar-politica
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-nunca-tinha-havido-uma-coligacao-durasse-tanto
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/greves-semana-tranquila-quinzena-transportes-parados
http://www.ionline.pt/iopiniao/hora-spd-da-verdade
http://expresso.sapo.pt/cavaco-garante-avaliacao-cuidadosa-sobre-orcamento=f836657
http://expresso.sapo.pt/marcelo-alerta-que-cortes-podem-ser-definitivos=f836761
http://expresso.sapo.pt/o-perigoso-nacionalismo-socialista-frances=f836736
http://expresso.sapo.pt/e-tudo-muito-bonito-mas=f836752
http://expresso.sapo.pt/comissao-europeia-formaliza-criticas-ao-tribunal-constitucional=f836493
http://www.destak.pt/artigo/177016-portugal-com-divida-publica-de-1241-e-defice-de-64-do-pib-em-2012-eurostat
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - OPERAÇÃO DE APREENSÃO DE AMÊIJOA JAPÓNICA DO RIO TEJO 

Exército - VISITA DE S. EXª A SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA DEFESA NACIONAL  

AO INSTITUTO DE ODIVELAS  

Força Aérea - Força Aérea deteta navio em atividades ilegais 

Força Aérea  - FAP recebe visita da Força Aérea Romena 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EXERCÍCIO LUSITANO 2013 

 

 

 

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/Operacao-de-apreensao-de-ameijoa-japonica-do-rio-tejo.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADESEX%C2%AAASECRET%C3%81RIADEESTADOADJUNTAEDADEFESANACIONALAOINSTITUTODEODIVELAS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-410-forca-aerea-deteta-navio-em-atividades-ilegais
http://www.emfa.pt/www/noticia-412-fap-recebe-visita-da-forca-aerea-romena
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/597
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/1021/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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