
Noticias    

Diário de Noticias 

- JULHO : Professores nos centros de emprego aumentam 44% 

- Portugal paga menos para emitir mil milhões de euros de dívida 

- EM DIÁRIO DA REPÚBLICA : Publicada a Lei Orgânica do Governo 

- EGITO : UE suspende fornecimento de equipamentos de segurança 

- Viriato Soromenho Marques - O cabo das Tormentas 

- Celeste Cardona - Candidatos autárquicos? A seu tempo saberemos, a resposta segue  

dentro de momentos.... 

 

Correio da Manhã 

- Governo entope inquérito a swaps 

- Governo dá cargo a João Proença 

 

Jornal de Notícias 

- Daniel Deusdado - Desemprego entre 0 e 1 

- Manuel Tavares - Estudar para quê? 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3381473&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO248205.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3381046&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3381588&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3381987&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3381936&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-entope-inquerito-a-swaps
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-da-cargo-a-joao-proenca
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3381967&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3381966&opiniao=Manuel%20Tavares
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Serviços públicos vão descontar mais para a CGA 

- Inquérito-crime à compra dos submarinos com novos arguidos 

- Politécnicos podem perder 20 milhões de euros no próximo ano 

- Professores com maior aumento de desemprego pelo quarto ano seguido 

- Alberto Pinto Nogueira - O festim 

- Secretário de Estado garante que a Cinemateca não vai fechar 

 

Ionline 

- Função pública. 40 horas semanais desvalorizam salários 12,5% 

- BdP preocupado com arguidos da Escom no caso dos submarinos 

- Poiares Maduro reforçado no governo. Vai gerir fundos europeus 

- Novo terminal de cruzeiros em Lisboa disputado por três concorrentes 

- Austeridade. Como baixar salários sem cortar nos salários 

- Grupo Espírito Santo ligado a várias investigações do DCIAP 

- Eduardo Oliveira Silva - Montanhas e ratos 

- Jorge Bateira - A narrativa neoliberal não foi de férias 

- Fernando Dacosta - Professores subversivos 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/servicos-publicos-vao-descontar-mais-para-a-cga-1603679
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/inqueritocrime-a-compra-dos-submarinos-com-novos-arguidos-1603647
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/politecnicos-podem-perder-20-milhoes-de-euros-no-proximo-ano-1603616
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/professores-com-maior-aumento-de-desemprego-pelo-quarto-ano-seguido-1603615
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-festim-1603605
http://www.publico.pt/cultura/noticia/secretario-de-estado-garante-que-a-cinemateca-nao-vai-fechar-1603584
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/funcao-publica-40-horas-semanais-desvalorizam-salarios-125
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bdp-preocupado-arguidos-da-escom-no-caso-dos-submarinos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/poiares-maduro-reforcado-no-governo-vai-gerir-megaestrutura-dos-fundos-europeus
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-terminal-cruzeiros-lisboa-disputado-tres-concorrentes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/austeridade-baixar-salarios-sem-cortar-nos-salarios
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/grupo-espirito-santo-ligado-varias-investigacoes-dciap
http://www.ionline.pt/iOpiniao/montanhas-ratos
http://www.ionline.pt/iOpiniao/narrativa-neoliberal-nao-foi-ferias
http://www.ionline.pt/iOpiniao/professores-subversivos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - Cortem os impostos (e serão recompensados) 

- Dívida portuguesa sob pressão dos investidores 

- Competências de Portas por esclarecer 

 

Destak 

- Chefe do Estado-Maior dos EUA afasta intervenção militar na Síria 
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http://expresso.sapo.pt/cortem-os-impostos-e-serao-recompensados=f826826
http://expresso.sapo.pt/divida-portuguesa-sob-pressao-dos-investidores=f826867
http://expresso.sapo.pt/competencias-de-portas-por-esclarecer=f826783
http://www.destak.pt/artigo/172209-chefe-do-estado-maior-dos-eua-afasta-intervencao-militar-na-siria
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - BUSCA E SALVAMENTO DE UM TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE RECREIO  

“BARRACUDA” 

Exército - PLANO LIRA 2013 – 21AGO13  

 

 

 

 

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 

22-08-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Busca-e-salvamento-de-um-tripulante-da-embarcacao-de-recreio-BARRACUDA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2013%E2%80%9321AGO13.aspx
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/0822/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



