
Noticias    

Diário de Noticias 

- AGUIAR-BRANCO : Apelo a revisão constitucional profunda é posição pessoal 

- Proposta de Rui Tavares para o emprego jovem rejeitada 

- "O pior já passou", diz Poiares Maduro 

- BASE DAS LAJES : Congressistas confiantes no adiamento da redução 

- José Manuel Pureza - Os nossos parceiros internacionais 

- GNR paga a mais de seis mil militares na situação de reserva (*) 

 

Correio da Manhã 

- Adesão à greve da Função Pública entre os 70% e os 100% 

- 434 mil jovens não estudam nem trabalham 

- BCE desce taxa de juro de referência para 0,25% 

- Frase (*) 

 

Jornal de Notícias 

- Taxas Euribor caem após BCE descer juros para mínimo histórico 

- Multimilionários portugueses são mais e cada vez mais ricos 

- Seguro disposto a pedir maioria absoluta nas legislativas 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - "Imperdoável" 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3521076
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3521414&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3520372
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3521419&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3521112&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/adesao-a-greve-da-funcao-publica-entre-os-70-e-os-100
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/434-mil-jovens-nao-estudam-nem-trabalham
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/bce-desce-taxa-de-juro-de-referencia-para-025194731073
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3521814&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3521258&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3521109
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3521143&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos


Público 

- Revisão dos suplementos "pode implicar a revogação de alguns subsídios" 

- Serviços públicos com dificuldade em pagar salários e subsídios de Natal 

- Portas convoca hoje parceiros sociais sobre guião 

- Gustavo Cardoso - Habermas no país das desigualdades estruturais 

- Provedor de Justiça admite pedir fiscalização a OE de “profundíssima austeridade” 

- Soares diz que Cavaco pertence “ao bando” do Governo 

 

Ionline 
- Arménio Carlos. Greve tem uma das maiores adesões dos últimos anos 

- Cravinho: "Se a Alemanha não muda, implosão do euro será inevitável" 

- Desemprego. Desapareceram 112 mil jovens em idade activa num ano 

- Custos da saúde vão ser mais pesados que os das pensões 

 - “Não assinaremos cheques em branco”, diz António José Seguro 

- Maria Helena Magalhães - A Restauração passou de celebração nacional a evocação 

fantasista 
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http://www.publico.pt/destaque/jornal/revisao-dos-suplementos-pode-implicar-a-revogacao-de-alguns-subsidios-27369802
http://www.publico.pt/economia/noticia/servicos-publicos-com-dificuldade-em-pagar-salarios-e-subsidios-de-natal-1611782
http://www.publico.pt/portugal/jornal/portas-convoca-hoje-parceiros-sociais-sobre-guiao-27370873
http://www.publico.pt/economia/noticia/habermas-no-pais-das-desigualdades-estruturais-1611675
http://www.publico.pt/politica/noticia/provedor-de-justica-admite-pedir-fiscalizacao-a-orcamento-de-profundissima-austeridade-1611705
http://www.publico.pt/politica/noticia/soares-diz-que-cavaco-pertence-ao-bando-do-governo-1611748
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/armenio-carlos-greve-tem-uma-das-maiores-adesoes-dos-ultimos-anos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/joao-cravinho-se-alemanha-nao-muda-implosao-euro-sera-inevitavel/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/desemprego-desapareceram-112-mil-jovens-idade-activa-num-ano/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/macedo-avisa-os-custos-da-saude-vao-ser-mais-pesados-os-das-pensoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/seguro-nao-assinaremos-cheque-branco/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/restauracao-passou-celebracao-nacional-evocacao-fantasista/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Greve na Função Pública com adesão elevada 

- Daniel Oliveira - O último banquete de Jardim 

- Ministério Público faz buscas no BES 

- Conselho de Finanças Públicas alerta para riscos nas previsões do Governo 

 

Destak 

- Ministro anuncia que PSP vai ser corpo especial na função pública, polícias aplaudem 

- Ministro anuncia novas admissões para a PSP e GNR 

- Finanças garantem pagamento de salarios e subsídios nos serviços públicos 

 

Jornal de Negócios 

- As Valquírias e a cavalgada da austeridade (*) 
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http://expresso.sapo.pt/greve-na-funcao-publica-com-adesao-elevada=f839960
http://expresso.sapo.pt/o-ultimo-banquete-de-jardim=f839914
http://expresso.sapo.pt/ministerio-publico-faz-buscas-no-bes=f839802
http://expresso.sapo.pt/conselho-de-financas-publicas-alerta-para-riscos-nas-previsoes-do-governo=f839812
http://www.destak.pt/artigo/178780-ministro-anuncia-que-psp-vai-ser-corpo-especial-na-funcao-publica-policias-aplaudem
http://www.destak.pt/artigo/178773-ministro-anuncia-novas-admissoes-para-a-psp-e-gnr
http://www.destak.pt/artigo/178775-financas-garantem-pagamento-de-salarios-e-subsidios-nos-servicos-publicos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE “PORT SAINT  

MARIE” 

Força Aérea - Força Aérea efetua quatro missões em menos de 24 horas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EXERCÍCIO “STEADFAST JAZZ” DA NATO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PRESIDENTE DO COMITÉ MILITAR DA UNIÃO  

EUROPEIA VISITA PORTUGAL 

 

 

 

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-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-Port-Saint-Marie.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-427-forca-aerea-efetua-quatro-missoes-em-menos-de-24-horas
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/604
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/605
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/1108/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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