
Noticias    

Diário de Noticias 

- Empresas obrigadas a integrar despedidos 

- PSD volta a puxar socialistas para um entendimento 

-  Governo invoca interesse público e trava suspensão da lei das 40H 

- MANUEL ALEGRE : Papa é único líder mundial a dizer o que deve ser dito 

- Cordão Humano à porta da escola: Pais e alunos protestam em Lisboa contra falta de  

professores 

- Luiz Inácio Lula da Silva - Democracia e parceria 

- Fernanda Câncio - Mijar para a história 

- José Manuel Pureza - Votar no país da "troika" 

- Chuva, vento e agitação marítima:Proteção Civil emite alerta amarelo devido ao mau tempo 

 

Correio da Manhã 

- Washington pondera levantar sanções contra Irão 

- João Vaz - Falta a mudança 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO279400.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3444360&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO279398.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3444067&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3444295&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3443844&seccao=Lu%EDs%20In%E1cio%20Lula%20da%20Silva&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3443784&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3443777&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3444233&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/washington-pondera-levantar-sancoes-contra-irao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/joao-vaz/falta-a-mudanca
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Dias de férias repostos e despedidos readmitidos 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O voto é nosso! 

 

Público 

- Relatório confirma culpa humana nas alterações climáticas recentes 

- PSP não consegue notificar Oliveira e Costa para depor em tribunal 

- Alberto Pinto Nogueira - A História não esquece e não perdoa 

- Fenprof quer acabar com as ofertas de escola para a colocação de professores 

- Reestruturação de 50% das obrigações pouparia ao Estado 1% do PIB em juros 

- A democracia na União Europeia está a andar para trás em vários países 

 

Ionline 
- Governo ganha com aumento de desempregados sem subsídio 

- Patrões querem renegociar acordo tripartido. UGT diz não 

- Turismo. Amadorismo e falta de estratégia penalizam Portugal 

- Tempestade continua. Economia cai em 2014 e burocracia trava investimento 

- Vítor Gaspar diz que é urgente corrigir falhas na arquitectura do euro 

- Eduardo Oliveira Silva - O governo voltou a chocar com a Constituição 

- António João Maia - A hora (im)produtiva... 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3443911&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3443823&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/relatorio-confirma-culpa-humana-nas-alteracoes-climaticas-recentes-1607259
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/psp-nao-consegue-notificar-oliveira-e-costa-para-depor-em-tribunal-1607191
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-historia-nao-esquece-e-nao-perdoa-1607262
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/fenprof-quer-acabar-com-as-ofertas-de-escola-para-a-colocacao-de-professores-1607152
http://www.publico.pt/economia/jornal/reestruturacao-de-50-das-obrigacoes-pouparia-ao-estado-1-do-pib-em-juros-27155435
http://www.publico.pt/mundo/jornal/a-democracia-na-uniao-europeia-esta-a-andar-para-tras-em-varios-paises-27155251
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-ganha-aumento-desempregados-sem-subsidio
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/patroes-querem-renegociar-acordo-tripartido-ugt-diz-nao
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/turismo-amadorismo-falta-estrategia-penalizam-portugal
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tempestade-continua-economia-cai-2014-burocracia-trava-investimento
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/vitor-gaspar-diz-urgente-corrigir-falhas-na-arquitectura-euro
http://www.ionline.pt/iopiniao/governo-voltou-chocar-constituicao
http://www.ionline.pt/iopiniao/hora-improdutiva
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - O dia mais estúpido da política 

- Estados Unidos em risco de bancarrota 

- Governo invoca "interesse público" e tem primeira vitória nas 40 horas 

- Cavaco 'vende' Portugal na Suécia 

 

Destak 

- SÍRIA : Inspeções a armas químicas devem começar até terça-feira 

- Natural que problemas sejam amplificados em vésperas de eleições -- Nuno Crato 

- Temperatura do planeta pode subir 4,8 graus e nível do mar até 81 cm 
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http://expresso.sapo.pt/o-dia-mais-estupido-da-politica=f832299
http://expresso.sapo.pt/estados-unidos-em-risco-de-bancarrota=f832427
http://expresso.sapo.pt/governo-invoca-interesse-publico-e-tem-primeira-vitoria-nas-40-horas=f832565
http://expresso.sapo.pt/cavaco-vende-portugal-na-suecia=f832467
http://www.destak.pt/artigo/174871-inspecoes-a-armas-quimicas-devem-comecar-ate-terca-feira
http://www.destak.pt/artigo/174867-natural-que-problemas-sejam-amplificados-em-vesperas-de-eleicoes-nuno-crato
http://www.destak.pt/artigo/174861-temperatura-do-planeta-pode-subir-48-graus-e-nivel-do-mar-ate-81-cm
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - A FAP e a formação à distância com recurso ao E-learning 

Força Aérea - FAP cede jato para exposição em Constância 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - A KTM RECEBE VISITA DO NOVO COMKFOR  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO – FINAL DA ROTAÇÃO DO  

CONTINGENTE PORTUGUÊS 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-392-a-fap-e-a-formacao-a-distancia-com-recurso-ao-e-learning
http://www.emfa.pt/www/noticia-391-fap-cede-jato-para-exposicao-em-constancia
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/590
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2013-14
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
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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
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http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0927/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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