
Noticias    

Diário de Noticias 

- CONGRESSO DO CDS : João Almeida admite aliança com o PSD em 2015 

- ESPANHA/IRREGULARIDADES : Governo paralisa contratos de TGV até Portugal 

- Forças de segurança decidem manifestação contra cortes 

- José Manuel Pureza - O que há para desbloquear 

- Fernanda Câncio - A grande inversão 

 

Correio da Manhã 

- Passos quer mais uma legislatura 

- Aprovados cortes para pensões desde mil euros 

- Faça aqui a simulação da reforma após os cortes 

- Defesa da Causa Pública: "É preciso querer combater corrupção” 

 

Jornal de Noticias 

- Atendimento urgente de doentes no Porto "reconfigurado" como "encerramento" do SASU 

- Há mais dois fornecedores no mercado livre de eletricidade 

- "Desde que nos retiraram o trabalho, todos os dias são tristes" 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Do maldito PEC IV ao bendito PEC V 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3624774&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3624670&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3624731
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3624254&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3624246&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-quer-mais-uma-legislatura
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/aprovados-cortes-para-pensoes-desde-mil-euros
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/faca-aqui-a-simulacao-da-reforma-apos-os-cortes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/defesa-da-causa-publica-e-preciso-querer-combater-corrupcao
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=3624905&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3624743&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3624961&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3624128&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Garcia Pereira prepara providência cautelar para suspender concessão dos estaleiros de  

Viana à Martifer 

- Polícias em “revolta” contra cortes admitem nova manifestação e “fazer de tudo” contra o  

Governo 

- Passos recandidata-se a primeiro-ministro com agenda reformista até 2020 

- Quase 60% dos pensionistas do Estado afectados por duplo corte 

- Mais de 29 mil famílias em dificuldades pediram ajuda à Deco no ano passado 

- Novo dono chinês da Caixa Seguros atento a mais “oportunidades de investimento” 

- Daqui a cinco anos os críticos vão aplaudir solução para estaleiros, diz Aguiar-Branco 

 

Ionline 
- Pensões cortadas a partir dos 1000 euros 

- 1/3 da população activa está desempregada ou só trabalha 2h por dia 

- Estrangeiros dominam receita de 8100 milhões 

- Chineses já controlam EDP, REN e seguradoras da CGD 

- Ana Sá Lopes - O tiro ao reformado 

- João Pedro Martins - Um governo fora da lei 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/13-da-populacao-activa-esta-desempregada-ou-so-trabalha-2h-dia/pag/-1
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Expresso 

- Daniel Oliveira - Desempregados e escravos do Estado 

- Passos reconhece que não tem sido um bom presidente do PSD 

- Críticos de Portas candidatam Nobre Guedes 

- "Governo vê os reformados como buracos na estrada", diz Ferreira Leite 

 

Diário Económico 

- Futuras pensões do Estado arriscam acumular cortes 

- "Vim a um velório" 

 

Destak 

- Volume de negócios nos serviços cai menos em novembro – INE 

- Comissão de trabalhadores vê com "revolta" assinatura da subconcessão 

- Euribor sobe a seis meses e mantém-se a três, nove e 12 meses 
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http://expresso.sapo.pt/desempregados-e-escravos-do-estado=f849863
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO  

Força Aérea - Missões de longa distância para salvar vidas 

 

 

 

 

 

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   
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Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICO10JAN14.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-466-missoes-de-longa-distancia-para-salvar-vidas
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
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