
Noticias    

Diário de Noticias 

- MP sem elementos para travar subconcessão de Estaleiros 

- Maioria rejeita comissão de inquérito aos estaleiros 

- Celeste Cardona - Nós... por cá ...estamos bem! 

- André Macedo - Um país inoperável 

 

Correio da Manhã 

- PS: Seguro lança "Novo Rumo" 

- Provedor da Causa Pública: "Iniciativa é exemplo de dinamização” 

 

Jornal de Noticias 

- Seis erros da "troika" que desfizeram a sociedade portuguesa 

 

Público 

- Governo aprova nesta quinta-feira rectificativo que agrava CES sobre os pensionistas 

- O histórico Cinema Londres, em Lisboa, vai transformar-se numa loja de produtos chineses 

- Manuel Loff - Eusébio nacionalizado 

- Parlamento Europeu bate o pé aos Governos da UE na união bancária 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3622424&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3621689
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3622034&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3622032&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ps-seguro-lanca-novo-rumo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/provedor-da-causa-publica-iniciativa-e-exemplo-de-dinamizacao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3622657&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-aprova-hoje-rectificativo-que-agrava-ces-sobre-os-pensionistas-1618964
http://www.publico.pt/local/noticia/o-historico-cinema-londres-em-lisboa-vai-ser-transformado-numa-loja-de-produtos-chineses-1618900#/0
http://www.publico.pt/portugal/noticia/eusebio-nacionalizado-1618903
http://www.publico.pt/economia/noticia/parlamento-europeu-bate-o-pe-aos-governos-da-ue-na-uniao-bancaria-1618970
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- OE 2014. Deputados do PS têm consenso para pedido de fiscalização sucessiva 

- Trabalhadores da Saúde 24 marcham segunda-feira pelo fim dos cortes e coações 

- Aumento do corte nas pensões abrange 385 mil pensionistas 

- Maioria insiste que segurança social tem de ser sustentável 

 

Expresso 

- Anacoreta Correia critica Portas e pensa em candidatar-se a líder do CDS 

- Cortes nas pensões conhecidos hoje 

- Alertas de mau tempo "totalmente ineficazes" 

- Barroso anuncia fim da crise do euro 

- Grécia não exclui novo resgate mas avisa que não aceitará mais austeridade 

 

Diário Económico 

- Procura mais do que triplicou a oferta na emissão a cinco anos 

- Privatização da Caixa Seguros vai hoje a Conselho de Ministros 

- Contrato dos Estaleiros vai ser assinado amanhã 

- Comissão atira falhas no programa da troika para os governos 

 

Destak 

- BCE mantém taxa de juro diretora inalterada nos 0,25% 

- Taxas Euribor sobem a três, seis, nove e 12 meses 
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http://www.destak.pt/artigo/183775-bce-mantem-taxa-de-juro-diretora-inalterada-nos-025
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE “CHIQUITA  

ROSTOCK” 

Exército - CONVITE - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS  

Força Aérea - Força Aérea coopera de novo com a agência FRONTEX 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ATRAVESSANDO KABUL A CAMINHO DA FOB DE  

BAGH DAUD 

 

 

 

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-Chiquita-Rostock.aspx
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