
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bastonário dos Advogados: Caso da escuta parece ameaça do poder judicial a Passos 

- ORÇAMENTO 2013 : Freitas defende visto prévio do Constitucional ao OE 

- PROPOSTA DO GOVERNO : Limite mínimo do subsídio de desemprego desce 10% 

- LISTAS DE ESPERA : Perto de 175 mil aguardavam em junho por uma cirurgia 

- Oposição às Forças Armadas faz rolar cabeças na GNR  (*) 

 

Correio da Manhã  

- Previsões mau tempo : Europeus alertam para tornado em Portugal 

- Ministério Público: tomada de posse de Adriano Fraxenet da Cunha : Perseguição ao crime  

económico 

- Discurso Directo : “Solicitar fiscalização” 

- Banca: solução foi apresentada esta semana pelo Banco de Portugal : Mau banco limpa  

calotes das casas 

- Recibos Verdes: Pedidos de alteração de escalões à segurança social : Erros nas contas dos  

precários 

- Função Pública perde mil milhões (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2843435&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2843352&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2842904
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2843308&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/europeus-alertam-para-tornado-em-portugal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/perseguicao-ao-crime-economico
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/solicitar-fiscalizacao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/mau-banco-limpa-calotes-das-casas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/erros-nas-contas-dos-precarios
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Corte nos subsídios afeta 750 mil pessoas 

- Redução dos subsídios revela "enormíssima insensibilidade social" do Governo 

- UGT considera redução dos subsídios de desemprego "totalmente absurda" 

- Bloco diz que execução orçamental é "reflexo direto" de medidas anunciadas 

- PS quer reunião da Comissão de Defesa com PR (*) 

 

Público 

- Prestação social : Governo quer baixar limite mínimo do subsídio de desemprego em 10% 

- Execução orçamental : Receita fiscal caiu 4,9% até Setembro 

- Universidade de Lisboa : Bolsas de investigação em risco na Faculdade de Ciências por  

“atrasos sistemáticos” da FCT 

- Relatório do Banco Mundial : Apesar da crise, Portugal é o 30.º país com o melhor ambiente  

de negócios 

- Crise : Portugal perde 2700 milhões por ano por causa de jovens inactivos 

- Banco de Portugal apresenta igreja que receberá o Museu do Dinheiro 

- Bancos alimentares : Europa pode cortar 125 milhões por ano na ajuda alimentar 

- Paralisação já se prolonga desde Setembro : Empresa sul-africana despede 8500 mineiros  

que estavam em greve 

- Encontro em Lisboa : Governo em peso nas jornadas conjuntas de PSD e CDS 

- Recomendação do provedor : Estado deve compensar contratados a prazo que sejam  

dispensados 

- Sindicatos de forças de segurança pedem reunião urgente com primeiro-ministro 

- Meteorologia : Previstos vento e chuva fortes para as próximas 48 horas 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

24-10-2012 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2843438&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2843436
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2843415
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2843160&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/governo-baixa-limite-minimo-do-subsidio-de-desemprego-em-10-1568496
http://economia.publico.pt/Noticia/receita-fiscal-caiu-49-ate-setembro-1568484
http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/bolsas-de-investigacao-em-risco-na-faculdade-de-ciencias-por-atrasos-sistematicos-da-fct-1568501
http://economia.publico.pt/Noticia/apesar-da-crise-portugal-e-o-30-pais-no-ranking-do-ambiente-de-negocios--1568504
http://www.publico.pt/Sociedade/portugal-perde-27-mil-milhoes-por-ano-por-causa-de-jovens-inactivos-1568436?all=1
http://www.publico.pt/Local/banco-de-portugal-apresenta-igreja-que-recebera-o-museu-do-dinheiro-1568463?all=1
http://www.publico.pt/Sociedade/europa-pode-cortar-125-milhoes-por-ano-na-ajuda-alimentar--1568474
http://www.publico.pt/Mundo/empresa-sulafricana-despede-8500-mineiros-que-estavam-em-greve-1568507
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/todos-os-ministros-vao-falar-nas-jornadas-parlamentares-do-psd-e-cdspp-1568557
http://economia.publico.pt/Noticia/provedor-recomenda-compensacao-para-todos-os-contratados-a-prazo-na-funcao-publica-que-sejam-dispensados-1568559
http://www.publico.pt/Sociedade/sindicatos-de-forcas-de-seguranca-pedem-reuniao-urgente-com-primeiroministro-1568517
http://www.publico.pt/Sociedade/previstos-vento-e-chuva-fortes-para-as-proximas-48-horas-1568475
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Sondagem i/Pitagórica. Rui Rio mais popular que Passos para liderar PSD 

- Rendimento dos funcionários públicos sobe 223 euros e o dos privados cai 357 

- Cavaco e CDS pressionam redução de sobre taxa de IRS para 3,5% 

- Restauração paga 92 taxas e impostos para abrir ou manter estabelecimentos 

- Queda da receita fiscal põe em risco meta do défice acordada com a troika 

- Governo cortou 48% dos trabalhadores a recibos verdes até Junho 

- Militares da GNR manifestam-se hoje em Lisboa 

- Críticas e dúvidas no relatório da UTAO sobre OE Rectificativo 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Deco recebe 2.900 queixas sobre água este ano, mais que em 2011 

- ACTUALIDADE : UE fecha acordo sobre futuro fundo de ajuda à pesca 
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http://www.ionline.pt/portugal/rui-rio-mais-popular-passos-liderar-psd-costa-melhor-seguro
http://www.ionline.pt/dinheiro/salarios-publicos-sobem-2013-contra-baixa-nos-privados
http://www.ionline.pt/portugal/cavaco-joga-forte-nao-enviar-orcamento-ao-tribunal-constitucional
http://www.ionline.pt/dinheiro/fisco-restauracao-paga-92-taxas-impostos
http://www.ionline.pt/dinheiro/queda-da-receita-fiscal-piora-setembro-pressiona-meta-5
http://www.ionline.pt/dinheiro/governo-dispensou-48-dos-funcionarios-recibos-verdes-junho
http://www.ionline.pt/portugal/militares-da-gnr-manifestam-se-hoje-lisboa
http://www.ionline.pt/dinheiro/criticas-duvidas-no-relatorio-da-utao-sobre-oe-rectificativo
http://www.destak.pt/artigo/143500-deco-recebe-2.900-queixas-sobre-agua-este-ano-mais-que-em-2011
http://www.destak.pt/artigo/143493-ue-fecha-acordo-sobre-futuro-fundo-de-ajuda-a-pesca
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Operação de evacuação médica do Comandante do navio “SKS TIETE”  

Força Aérea - EH-101 MERLIN e C-295M empenhados na missão 

 

 

 

 

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/noticiaseagenda/noticias/Pages/OperacaodeevacuacaomedicadoComandantedonavioSKSTIETE.aspx
For�a A�rea - EH-101 MERLIN e C-295M empenhados na miss�o
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/1024/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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