
Noticias    

Diário de Noticias 

- NO ORÇAMENTO RETIFICATIVO : Horário de 40 horas na função pública avança este ano 

- MANUELA FERREIRA LEITE : Se negociasse com a 'troika' "no mínimo, gritava" 

- MINISTRO POIARES MADURO : Taxa sobre pensionistas "só em último recurso" 

- PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA : Jardim critica "frieza desumanizada"  

do Estado português 

- ESTALEIROS DE VIANA : Construção de navios para a Venezuela arranca 2.ª 

- Arrastar os pés 

- O tema absurdo, a reunião inútil 

- A Europa como desencontro? 

- O avião que vigia os incêndios florestais 

 

Correio da Manhã  

- Educação: Todos os sindicatos juntos para as greves de junho : Professores com salários  

em risco 

- PGR insatisfeita com o DCIAP 

- Jogo baixo 

- Desconsolo de Estado 

 

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/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3232426&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3232370
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3232102
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3231629&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3231899&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3232409&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3232341&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3232301&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3232382
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/professores-com-salarios-em-risco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/pgr-insatisfeita-com-o-dciap
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/mario-nogueira/jogo-baixo011216457
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/desconsolo-de-estado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Casas iguais chegam a pagar mais 500 euros de IMI 

- Conselho Económico e Social aprova Documento de Estratégia Orçamental 

- Paraísos fiscais escondem 14 biliões de euros 

- Cavaco e as nuvens negras 

 

Público 

- Pai de Passos Coelho assegura que filho “está morto por se ver livre disto” 

- Aposentados do Estado também vão descontar mais para a ADSE 

- Oxfam garante que taxar paraísos fiscais daria para acabar com pobreza extrema no mundo 

 

Ionline 

- Conselho de Estado. Cavaco esconde debate sobre queda do governo no comunicado oficial 

- Bênção. Gaspar visita o seu admirador Schäuble 

- Pensões. Dez mil milhões aplicados em dívida pública 

- Jerónimo. Conselho de Estado passou ao lado das dificuldades dos portugueses 

- Distribuição. Vendas caem 400 milhões de euros em 2012 

- O último Conselho de Estado da saison 

- Fim negociado do euro 

 

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

 

27-08-2012 

 

22-05-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3232471&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3232756&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3232556&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3230468&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/politica/noticia/pai-de-passos-coelho-assegura-que-filho-esta-morto-por-se-ver-livre-disto-1595137
http://www.publico.pt/economia/noticia/aposentados-do-estado-tambem-vao-descontar-mais-para-a-adse-1595135
http://www.publico.pt/economia/noticia/oxfam-garante-que-taxar-paraisos-fiscais-daria-para-acabar-com-pobreza-extrema-no-mundo-1595136
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conselho-estado-cavaco-esconde-debate-sobre-queda-governo-no-comunicado-oficial
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bencao-gaspar-visita-seu-admirador-schauble
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pensoes-dez-mil-milhoes-aplicados-divida-publica
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jeronimo-conselho-estado-passou-ao-lado-das-dificuldades-dos-portugueses
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/distribuicao-vendas-caem-400-milhoes-euros-2012
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ultimo-conselho-estado-da-saison
http://www.ionline.pt/iOpiniao/fim-negociado-euro
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Fraude e evasão fiscal custam 12 mil milhões a Portugal 

- Martim Neves, Raquel Varela e o pronto-a-vestir da luta de classes 

- PS mantém-se firme à renegociação do memorando 

- Portugal na bandeira e na alma de Ceuta 

- Durão Barroso deixa a Europa de tanga 

 

Destak 

- Portos da Figueira e de Aveiro batem recordes de movimentos de mercadorias 

- "Três num Baloiço" junta, 10 anos depois, quatro veteranos do teatro do Porto 

 
Diário Insular 

- Marinha não abdica de fiscalizar o mar da Região (*) 

 

Diário dos Açores 

- Marinha apresenta um elevado índice de sucesso na busca e salvamento nos Açores (*) 
 

Correio dos Açores 

- Novos patrulhões da Marinha vão ser usados nos Açores (*) 
 

 

 
 

 
 
 

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

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

22-05-2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/fraude-e-evasao-fiscal-custam-12-mil-milhoes-a-portugal=f808601
http://expresso.sapo.pt/martim-neves-raquel-varela-e-o-pronto-a-vestir-da-luta-de-classes=f808599
http://expresso.sapo.pt/ps-mantem-se-firme-a-renegociacao-do-memorando=f808528
http://expresso.sapo.pt/portugal-na-bandeira-e-na-alma-de-ceuta=f808543
http://expresso.sapo.pt/durao-barroso-deixa-a-europa-de-tanga=f808646
http://www.destak.pt/artigo/164020-portos-da-figueira-e-de-aveiro-batem-recordes-de-movimentos-de-mercadorias
http://www.destak.pt/artigo/164014-tres-num-baloico-junta-10-anos-depois-quatro-veteranos-do-teatro-do-porto
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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 

22-05-2013 

 

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/0522/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 
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	Cartaz Cultural do Algarve



