
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cortes na despesa: idade da reforma pode subir para os 67 anos 

- GARANTIA DE AGUIAR-BRANCO : Controlo da despesa de Gaspar "é provisório" 

- ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA : Estudantes protestam à frente do Ministério das  

Finanças 

- VIANA DO CASTELO, BRAGA E PORTO : Três distritos sob aviso laranja por chuva forte 

- Que se lixe a economia 

- A impotência como destino? 

 

Correio da Manhã  

- Figueira da Foz: veleiro alemão vira-se a poucos metros do porto : Polícia perde a vida ao  

socorrer turistas 

- Ferreira Leite fala em "país em cinzas" 

- Defesa: corte no dispositivo militar até 2020 : Defesa dispensa cinco mil civis 

- Não tratamos?! 

- De quem é a culpa? 

 

Jornal de Noticias 
- Ferreira Leite diz que Governo enjeitou a taluda que lhe saiu com veto do TC 

- Naufrágio na Figueira da Foz fez dois mortos 

- FMI teme tensões sociais em países em ajustamento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO139007.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3159062&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3159339&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3159262&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3159020&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3158978&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/policia-perde-a-vida-ao-socorrer-turistas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ferreira-leite-fala-em-pais-em-cinzas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/defesa-dispensa-cinco-mil-civis
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-manuel-silva/nao-tratamos010437987
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-pereira/de-quem-e-a-culpa
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3159620&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Coimbra&Concelho=Figueira%20da%20Foz&Option=Interior&content_id=3158485&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3159055&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Anacom deu luz verde à fusão entre a Zon e a Optimus 

- Gaspar quer cortar já 600 milhões nas despesas do Estado 

- Impulso Jovem e apoios à contratação dependem de autorização de Gaspar 

- Arménio Carlos classifica Vítor Gaspar como “um ditador do século XXI” 

- Governo garantiu ao FMI que cumprirá meta do défice de 5,5% em 2013 

- Manuela Ferreira Leite acusa Governo de dramatização e teatralização 

- Parcerias público-privadas “foram um desastre”, diz Ferreira do Amaral 

- Chipre vende reservas de ouro e abre precedente na zona euro 

- Cavaco na Colômbia e Peru com remodelação em cima da mesa 

- Moody’s avisa que Estado pode ter de voltar a injectar dinheiro na banca 

- Hollande quer "erradicar" os paraísos fiscais da Europa e do mundo 

- Ministério da Defesa defende“ necessidade de clarificar” competências das polícias 

 

Ionline 

- País parado à espera de Gaspar. ASAE deixou de abastecer carros e pagar portagens 

- Governo dispensa mais de seis mil militares até 2020 mas não diz em que ramos 

- Chumbo do TC não põe em causa a extensão dos prazos de pagamento à troika 

- Lagarde diz que vão fechar bancos em países como Portugal 

- Gold rush. Chipre vende reservas e quebra tabu da UE 

- Eurostat. Preços das habitações baixa 1,8% na zona euro e 6,0% em Portugal 

- Manuela Ferrreira Leite. "Esta decisão do TC é um bom pretexto para uma inversão da  

política do governo” 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/anacom-deu-luz-verde-a-fusao-entre-a-zon-e-a-optimus-1590867#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/gaspar-quer-cortar-ja-600-milhoes-nas-despesas-do-estado-1590872
http://www.publico.pt/economia/noticia/impulso-jovem-e-apoios-a-contratacao-dependem-de-autorizacao-de-gaspar-1590862
http://www.publico.pt/politica/noticia/armenio-carlos-classifica-vitor-gaspar-como-um-ditador-do-seculo-xxi-1590851
http://www.publico.pt/economia/noticia/-governo-garantiu-ao-fmi-que-cumprira-meta-do-defice-de-55-em-2013-1590853
http://www.publico.pt/politica/noticia/manuela-ferreira-leite-acusa-governo-de-dramatizacao-e-teatralizacao-1590869
http://www.publico.pt/economia/noticia/parcerias-publicoprivadas-foram-um-desastre-diz-ferreira-do-amaral-1590861
http://www.publico.pt/economia/noticia/chipre-vende-reservas-de-ouro-e-abre-precedente-na-zona-euro-1590893
http://www.publico.pt/politica/noticia/economia-cultura-e-politica-na-agenda-de-cavaco-a-colombia-e-peru-1590824
http://www.publico.pt/economia/noticia/moodys-avisa-que-estado-pode-ter-de-voltar-a-injectar-dinheiro-na-banca-1590857
http://www.publico.pt/mundo/noticia/hollande-quer-erradicar-os-paraisos-fiscais-na-europa-e-no-mundo-1590779
http://www.ionline.pt/dinheiro/stand-by-pais-esta-parado-espera-vitor-gaspar
http://www.ionline.pt/portugal/governo-quer-dispensar-mais-seis-mil-militares-2020-nao-explica-ramos
http://www.ionline.pt/dinheiro/chumbo-tc-nao-poe-causa-extensao-dos-prazos-pagamento-troika
http://www.ionline.pt/dinheiro/zona-euro-deve-limpar-sistema-financeiro-mesmo-fechar-bancos
http://www.ionline.pt/dinheiro/gold-rush-chipre-vende-reservas-quebra-tabu-da-ue
http://www.ionline.pt/dinheiro/eurostat-precos-das-habitacoes-baixa-18-na-zona-euro-60-portugal
http://www.ionline.pt/portugal/manuela-ferrreira-leite-esta-decisao-tc-bom-pretexto-uma-inversao-da-politica-governo
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Oito mil deixam Forças Armadas em sete anos 

- Eurogrupo quer já detalhes sobre novas medidas de austeridade 

- Aguiar Branco corta 161 milhões na Defesa já em 2014 

- Rajoy apela a "esforço maior e urgente" da União Europeia 

- Para quê um Governo de salvação nacional? 

 

Destak 

- CHIPRE : Bruxelas e BCE dizem que economia afunda 8,7% este ano e só cresce em 2015 
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http://expresso.sapo.pt/oito-mil-deixam-forcas-armadas-em-sete-anos=f799319#ixzz2Q4nPkzBu
http://expresso.sapo.pt/eurogrupo-quer-ja-detalhes-sobre-novas-medidas-de-austeridade=f799340
http://expresso.sapo.pt/aguiar-branco-corta-161-milhoes-na-defesa-ja-em-2014=f799352
http://expresso.sapo.pt/rajoy-apela-a-esforco-maior-e-urgente-da-uniao-europeia=f799289
http://expresso.sapo.pt/para-que-um-governo-de-salvacao-nacional=f799494
http://www.destak.pt/artigo/160163-bruxelas-e-bce-dizem-que-economia-afunda-87-este-ano-e-so-cresce-em-2015
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Ministro da Defesa Nacional acompanha exercício da Marinha – Convite aos OCS  

Marinha - Resgate de cinco tripulantes do veleiro "Meri Tuuli" 

Força Aérea - Força Aérea na Qualific@! Meios Operacionais em Exposição 

 

 

 

 

 

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/noticiaseagenda/noticias/Pages/MinistrodaDefesaNacionalacompanhaexerciciodaMarinhaConviteaosOCS.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/OperacaoderesgatedecincotripulantesdoveleiroMeriTuuli.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-284-forca-aerea-na-qualific
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/0411/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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