
Noticias    

Diário de Noticias 

- DIREITOS HUMANOS : AI critica "uso excessivo da força" pela polícia portuguesa 

- Álvaro Santos Pereira quer Portugal no top 5 do IRC na Europa 

- Indemnização por despedimento passa de 12 para 18 dias 

- Governo garante que subsídios não vão pagar imposto extraordinário 

- ENCONTRO EM BELÉM : UGT apela a Cavaco Silva para que trave austeridade 

- Abrir os olhos 

- A ratoeira alemã 

 

Correio da Manhã  

- Triplicaram clientes do mercado liberalizado de electricidade 

- 1500 padarias faliram ou simplesmente encerraram : Crise chega ao pão 

- RTP : Trabalhadores consideram despedimento coletivo ilegal 

- 15 milhões para rescisões na RTP 

- Novas famílias 

- Caminhos do Faroeste 

- Exorcismo em Belém 

 

Jornal de Noticias 

- Ministro alemão diz que "não há derrapagem orçamental" em Portugal 

- Governo e professores negoceiam mobilidade especial sob ameaça de greve 

 

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/portugal/interior.aspx?content_id=3234945&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO160373.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3234209&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO160360.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3234178&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3234430&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3234410&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/triplicaram-clientes-do-mercado-liberalizado-de-eletricidade
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/crise-chega-ao-pao-014317983
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/trabalhadores-consideram-despedimento-coletivo-ilegal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/15-milhoes-para-rescisoes-na-rtp-013219447
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-pereira/novas-familias
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-manuel-silva/caminhos-do-faroeste011206760
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/miguel-a-ganhao/exorcismo-em-belem
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3234388&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3234954&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- UGT disponível para reforçar convergência com CGTP 

- Gaspar anuncia apoio de banco público alemão às PME portuguesas 

- Eduardo Catroga propõe nova fórmula de cálculo das pensões 

- O falhanço de uma ilusão (*) 

 

Ionline 

- Sampaio liderou revolta no Conselho de Estado 

- BPN. BIC fica com os milhões do fundo sem pagar pensões 

- Finanças publicam hoje resultados da execução orçamental até Abril 

- Danke schön, Herr Wolfgang Schäuble 

 

Expresso 

- 14 mil 'profs' na mobilidade especial já em Setembro 

- Os 9,5 biliões de euros escondidos 

- Magrebino orgulhoso, ofendido com outras coisas 

- Cavaco, Passos e Gaspar reúnem-se com presidente do Eurogrupo 

- FMI aconselha Reino Unido a moderar a austeridade 

- Portas quer Bloco Central PS...CDS 

 

Destak 

- Número único europeu para crianças desaparecidas pouco utilizado em Portugal – IAC 

- ALERTA : Investimento nos ensaios clínicos cinco vezes abaixo da média 

- Merkel é a mais poderosa do mundo pelo terceiro ano consecutivo - revista Forbes 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/ugt-disponivel-para-reforcar-convergencia-com-cgtp-1595201
http://www.publico.pt/economia/noticia/gaspar-anuncia-apoio-de-banco-publico-alemao-as-pme-portuguesas-1595174
http://www.publico.pt/economia/noticia/eduardo-catroga-propoe-nova-formula-de-calculo-das-pensoes-1595140
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sampaio-liderou-revolta-no-conselho-estado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bpn-bic-fica-os-milhoes-fundo-sem-pagar-pensoes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/financas-publicam-hoje-resultados-da-execucao-orcamental-abril
http://www.ionline.pt/iOpiniao/danke-schon-herr-wolfgang-schauble
http://expresso.sapo.pt/14-mil-profs-na-mobilidade-especial-ja-em-setembro=f808941
http://expresso.sapo.pt/os-95-bilioes-de-euros-escondidos=f808996
http://expresso.sapo.pt/magrebino-orgulhoso-ofendido-com-outras-coisas=f808798
http://expresso.sapo.pt/cavaco-passos-e-gaspar-reunem-se-com-presidente-do-eurogrupo=f808728
http://expresso.sapo.pt/fmi-aconselha-reino-unido-a-moderar-a-austeridade=f808744
http://expresso.sapo.pt/portas-quer-bloco-central-pscds=f808950
http://www.destak.pt/artigo/164123-numero-unico-europeu-para-criancas-desaparecidas-pouco-utilizado-em-portugal-iac
http://www.destak.pt/artigo/164026-investimento-nos-ensaios-clinicos-cinco-vezes-abaixo-da-media
http://www.destak.pt/artigo/164039-merkel-e-a-mais-poderosa-do-mundo-pelo-terceiro-ano-consecutivo-revista-forbes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Marinha Portuguesa com novo Portal 

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

BRIGADA MECANIZADA 

 

 

 

 

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/Marinha-Portuguesa-com-novo-portal.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADESEX%C2%AAASECRET%C3%81RIADEESTADOADJUNTAEDADEFESANACIONAL%C3%80BRIGADAMECANIZADA.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/0523/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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