
Noticias    

Diário de Noticias 

- Paulo Portas apresenta hoje guião da reforma do Estado 

- Poder de compra : Cada português consumiu menos 1500 euros desde 2011 

- OE2014 : PCP divulga 12 medidas alternativas a partir de hoje 

- NO 3º TRIMESTRE : INE espanhol confirma que país saiu da recessão 

- PETIÇÃO DA DECO : Mais de 16 mil querem redução do período de fidelização 

- LISBOA : Greve fecha metro a partir das 23h30 de hoje 

- CTT : Sindicato dos Correios insatisfeito com garantias 

- Baptista Bastos - O Presidente e o Governo estão surdos 

 

Correio da Manhã 

- Presidente contra excitações 

- PSD prepara-se para expulsar 400 militantes 

- Stress de Passos Coelho no Constitucional 

- Cortes acima dos 600 euros nas pensões 

 

Jornal de Notícias 

- PS estabelece "linha vermelha" no corte retroativo de pensões 

- UGT com "espírito dialogante" para aperfeiçoar Orçamento que "não é amigo do emprego" 

- Fernando Santos - Portas, o gingão do guião 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

30-10-2013 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3504822&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO286839.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3504814&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3504801&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3504619
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3503623
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3504861&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3504459&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/presidente-contra-excitacoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/psd-prepara-se-para-expulsar-400-militantes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/stress-de-passos-coelho-no-constitucional
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/cortes-acima-dos-600-euros-nas-pensoes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3504464&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3504230
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3504371&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Processo que envolvia PGR angolano foi arquivado 

- Estado deve 2600 milhões a empresas mas lista de credores continua vazia 

- Número de emigrantes em 2012 foi superior ao total de nascimentos 

- Passos quer clarificar “incerteza” sobre medidas do Orçamento 

- CTT com lucros de 45,2 milhões em vésperas de privatização 

 

Ionline 
- Governo também abre guerra a cães e gatos 

- Passos Coelho culpa TC por juros da dívida em alta 

- Paulo Portas apresenta guião da reforma do Estado 

- Sondagem i/Pitagórica. Maioria defende consenso entre governo e PS 

- Governo poderá vender CTT com bónus de liquidez de 200 milhões 

- Moçambique. “Exército tenta ocupar base da Renamo” em Sitatonga 

- Igualdade de género. Portugal caiu 19 lugares em três anos 

- Presidenciais. Portugueses reforçam preferência de António Costa para Belém 

- Sérgio Vasques: "Reforma do IRC pode levar a subida do IVA e do IRS" 

- Carlos Moreno - O faz de conta 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/ctt-com-lucros-de-452-milhoes-em-vesperas-de-privatizacao-1610681
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-tambem-abre-guerra-caes-gatos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-culpa-tc-juros-da-divida-alta
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paulo-portas-apresenta-guiao-da-reforma-estado
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sondagem-ipitagorica-maioria-defende-consenso-entre-governo-ps
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-podera-vender-ctt-bonus-liquidez-200-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/mocambique-exercito-tenta-ocupar-base-da-renamo-sitatonga
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/igualdade-genero-portugal-caiu-19-lugares-tres-anos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/presidenciais-portugueses-reforcam-preferencia-antonio-costa-belem
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/sergio-vasques-reforma-irc-pode-levar-subida-iva-irs
http://www.ionline.pt/iopiniao/faz-conta
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Jerónimo diz que Governo cai pela vontade do povo 

- Parlamento Europeu quer investigar troika 

- CDS/Madeira vota contra Orçamento de Estado 

- Aumento de impostos ainda no horizonte, embora devam baixar no futuro 

- PS recusa ser "boia de salvação" do Governo 

- PCP abandona Conselho Metropolitano de Lisboa 
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http://expresso.sapo.pt/jeronimo-diz-que-governo-cai-pela-vontade-do-povo=f838388
http://expresso.sapo.pt/parlamento-europeu-quer-investigar-troika=f838337
http://expresso.sapo.pt/cdsmadeira-vota-contra-orcamento-de-estado=f838255
http://expresso.sapo.pt/aumento-de-impostos-ainda-no-horizonte-embora-devam-baixar-no-futuro=f838234
http://expresso.sapo.pt/ps-recusa-ser-boia-de-salvacao-do-governo=f838249
http://expresso.sapo.pt/pcp-abandona-conselho-metropolitano-de-lisboa=f838210
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DO EXÉRCITO 2013 

Exército - MENSAGEM DE S. EX. O GENERAL  CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO –  

DIA DO EXÉRCITO 

Força Aérea - Força Aérea participa em simulacro de Busca e Salvamento – AÇORDIVEX13 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - VISITA DO COMANDANTE DA EUTM-SOMALIA  

AO COY COMANDER’s COURSE BIHANGA TRAINING CENTRE 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADOEX%C3%89RCITO2013.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ALOCU%C3%87%C3%83ODESUAEXCEL%C3%8ANCIAOGENERALCEME.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-422-forca-aerea-participa-em-simulacro-de-busca-e-salvamento-acordivex13
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/601
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/1030/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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