
Noticias    

Diário de Noticias 

- MANIFESTAÇÃO EM LISBOA : Reformados, pensionistas e professores contra o Governo 

- JOÃO ALMEIDA, PORTA-VOZ DO CDS : "Não é com os mercados que as pessoas se  

preocupam" 

- DANIEL BESSA : Reforma do IRC não vai trazer "'charters' de chineses" 

- Receita fiscal cresce 6,3% e défice fica nos limites da troika 

- Baptista Bastos - A política como negócio 

 

Correio da Manhã 

- Governo alega interesse público para aplicar 40 horas 

- 400 alunos com Necessidades Educativas Especiais em casa sem professores 

- Alemanha líder do parlamento europeu propõe alterações : Merkel pressionada a mudar de  

política 

- OCDE: economista-chefe apresentou relatório sobre portugal aos deputados : São precisos  

mais cortes no Estado 

- Receita fiscal cresce mais de mil milhões 

- Mário Nogueira – Normal 

- Armando Esteves Pereira - Esforço e Glória 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3439889
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3439412
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3439227&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO276811.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3439384&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/governo-alega-interesse-publico-para-aplicar-40-horas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/400-alunos-em-casa-sem-professores
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/merkel-pressionada-a-mudar-de-politica-015459527
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/sao-precisos-mais-cortes-no-estado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/receita-fiscal-cresce-mais-de-mil-milhoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/mario-nogueira/normal025733700
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/armando-e-pereira/esforco-e-gloria
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Chamar "ladrões" às Finanças não é crime 

- Dados mostram "nó górdio da economia portuguesa" 

- Paulo Ferreira - A tempestade perfeita 

 

Público 

- Estado vai dar às IPSS mais competências na acção social 

- Metro do Porto alertou Governo para riscos dos swaps em Junho de 2012 

 

Ionline 
- Execução orçamental. "Enorme" aumento de impostos só serve para pagar à troika 

- Ricardo Salgado voltou a ser chamado ao Banco de Portugal 

- BPN. BE acusa Machete de ter fintado o parlamento com carta incorrecta 

- Incêndios. Governo não faz ideia se as câmaras cumprem lei da floresta 

- PS admite que possam estar comprometidos objetivos de 5,5% de défice 

- Michael Heise. "Os mercados vão acalmar dentro de dez anos" 

- Eduardo Oliveira Silva - Rui Machete não tem condições para ficar 

- Luís Rainha - É a pobreza, estúpido 

- Vasco Matos Trigo – Inevitável 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3439510&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3439255&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3439451&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/estado-paga-a-instituicoes-particulares-para-que-assumam-mais-competencias-na-gestao-da-accao-social-1606939
http://www.publico.pt/economia/jornal/metro-do-porto-alertou-governo-para-riscos-dos-swaps-em-junho-de-2012-27144469#/0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/execucao-orcamental-enorme-aumento-impostos-so-serve-pagar-troika
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ricardo-salgado-voltou-ser-chamado-ao-banco-portugal
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bpn-be-acusa-machete-ter-fintado-parlamento-carta-incorrecta
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/incendios-governo-nao-faz-ideia-se-camaras-cumprem-lei-da-floresta
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-admite-possam-estar-comprometidos-objetivos-55-defice
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/michael-heise-os-mercados-vao-acalmar-dentro-dez-anos
http://www.ionline.pt/iopiniao/rui-machete-nao-tem-condicoes-ficar
http://www.ionline.pt/iopiniao/pobreza-estupido
http://www.ionline.pt/iopiniao/inevitavel
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Emigração 'rouba' bebés a Portugal 

- Ricardo Costa - Ganhar e perder no domingo 

- Henrique Monteiro - Merkel, Draghi e nós 

- Daniel Oliveira - Nem histórico, nem negro, apenas um dia mau como os outros 

- Banif precisa de investidor até ao final do ano 

 

Destak 

- Juros da dívida portuguesa a subir em todos os prazos e acima dos 7% a dez anos 
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http://expresso.sapo.pt/emigracao-rouba-bebes-a-portugal=f832125
http://expresso.sapo.pt/ganhar-e-perder-no-domingo=f832154
http://expresso.sapo.pt/merkel-draghi-e-nos=f832132
http://expresso.sapo.pt/nem-historico-nem-negro-apenas-um-dia-mau-como-os-outros=f832138
http://expresso.sapo.pt/banif-precisa-de-investidor-ate-ao-final-do-ano=f832081
http://www.destak.pt/artigo/174678-juros-da-divida-portuguesa-a-subir-em-todos-os-prazos-e-acima-dos-7-a-dez-anos
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   
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Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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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/0925/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



