
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal é 9.º país europeu com maior consumo de antibióticos 

- Total de bolsas para estudar no interior insuficiente para responder à procura 

- Açores querem ir ao fundo do mar e transformar recursos em dinheiro 

- O que propõe o Podemos: da despenalização dos okupas à reforma aos 60 

 

Correio da Manhã 

- Funcionários expulsos de Timor deixam país 

- Acordos secretos entre Luxemburgo e 340 multinacionais 

 

Jornal de Noticias 

- Funcionários judiciais expulsos pelo Governo de Timor-Leste deixaram o país 

- Ferro Rodrigues admite que PS não tem posição sobre reestruturação da dívida 

 

Público 

- Troika diz que desde que se foi embora o Governo parou de se esforçar 

- Acordos secretos entre o Luxemburgo e 340 multinacionais permitem pagar menos  

impostos 

- NOS posiciona-se para ficar com a PT em confronto com a Altice 

- Ana Gomes sugere que Nações Unidas investiguem expulsão de magistrados em Timor 

- Uma das “cicatrizes” da crise vão ser anos de salários mais baixos para os jovens 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4223066
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4222559
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4222388
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4222266
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/funcionarios_judiciais_internacionais_expulsos_pelo_governo_de_timor_leste_deixaram_o_pais.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/acordos_fiscais_secretos_entre_luxemburgo_e_340_multinacionais____icij.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4222941
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4222937
http://www.publico.pt/economia/noticia/troika-diz-que-desde-que-se-foi-embora-o-governo-parou-de-se-esforcar-1675304
http://www.publico.pt/economia/noticia/acordos-secretos-entre-o-luxemburgo-e-340-multinacionais-permitem-evasao-fiscal-de-milhares-de-milhoes-1675340
http://www.publico.pt/economia/noticia/nos-posicionase-para-ficar-com-a-pt-em-confronto-com-a-altice-1675325
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-deve-pedir-as-nacoes-unidas-que-investiguem-expulsao-de-magistrados-de-timor-defende-ana-gomes-1675344
http://www.publico.pt/economia/noticia/contratar-a-termo-nao-e-a-solucao-para-baixar-o-desemprego-jovem-1675277
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Afinal não foi Pedro Queiroz Pereira quem mais tramou Ricardo Salgado 

- Lisboa. O i fez o raio-x à governação de António Costa 

- Ferro Rodrigues. PS não tem posição sobre reestruturação da dívida 

- Conheça os orçamentos de todas as instituições do Ensino Superior 

- Publicado diploma para 1500 estágios profissionais na administração local 

- Taxas Euribor descem a seis e a nove meses e mantêm-se a três e a 12 meses 

- Tensão Portugal-Timor. Passos Coelho avisa que "há regras e limites" 

- Mar. Navio russo expulso da zona de vigilância nacional 

- Desemprego. Três anos depois volta aos níveis de 2011 mas com menos 288 mil empregos 

- OE/15. FMI e Conselho de Finanças Públicas juntam-se aos críticos 

 

Expresso 

- Temos razões para estar preocupados com os russos? 

- "Não vou estar a assustar os portugueses com medidas que nem sei se serão necessárias" 

- BCE ameaçou Irlanda se não pedisse resgate 

- Solução nacional para a PT pode envolver a NOS, a Vodafone e até a Altice 

- Informáticos da PJ constituídos arguidos por sabotagem informática agravada 
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Diário Económico 

- Mercados em Zoom: Draghi deixa investidores em suspense 

- Câmaras de Cascais e Sintra recusam aplicar taxa turística 

- Supercrédito fiscal custou 221 milhões de euros 

- Governo isolado na defesa do OE/15 

 

Notícias ao Minuto 

- Teodora Cardoso : Austeridade? "Não me admira que sejam precisas mais medidas" 

- Ilhas : Governo dos Açores dá "parecer desfavorável" ao OE2015 

- Contas : São muitos a 'torcer o nariz' a números do Orçamento 

- PS : Seguro caiu e Costa não 'mexe' no mapa judiciário 

- Ajuda externa : Passos diz que é essencial continuar agenda de reformas 

 

Observador 

- E se o seu filho de 30 anos, desempregado, lhe pedisse uma pensão de alimentos? 

- OCDE alerta para “risco de estagnação” na economia da zona euro 

- Rui Rio quer alterar o sistema político 

- Marinha escolta navio russo para fora das águas portuguesas 

- Maria Luís admite ajustar Orçamento em 2015, se os pressupostos não forem cumpridos 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-draghi-deixa-investidores-em-suspense_205450.html
http://economico.sapo.pt/noticias/camaras-de-cascais-e-sintra-recusam-aplicar-taxa-turistica_205416.html
http://economico.sapo.pt/noticias/supercredito-fiscal-custou-221-milhoes-de-euros_205443.html
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - TRÂNSITO DO NAVIO RUSSO SIBIRIYAKOV DO ESTREITO DE GIBRALTAR AO  

GOLFO DA GASCONHA 

Força Aérea - Conferência “A 1ª Viagem Aérea a Timor… com regresso ao local de partida”  

tem lugar este sábado no Museu do Ar 

Força Aérea - Força Aérea discute Análise de Óleos e Ensaios Não Destrutivos 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ASSESSORES MILITARES PORTUGUESES  

RECONHECIDOS POR EXÉRCITO AFEGÃO 

 

 

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://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
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