
Noticias    

Diário de Noticias 

- ESTALEIROS DE VIANA DO CASTELO : Autarca exige uma "investigação policial" à  

subconcessão 

- Baptista Bastos - Pátria: lugar de desventura 

- GRANDE INVESTIGAÇÃO DN : Água tem de aumentar para 1,3 milhões de portugueses 

- GRANDE INVESTIGAÇÃO DN : Chineses e espanhóis controlam água de 1,3 milhões 

- GRANDE INVESTIGAÇÃO DN : Construtoras lucram milhões em ajustes diretos e concursos 

 

Correio da Manhã 

- Banco de Portugal estima redução do emprego entre 2011 e 2015 

 

Jornal de Notícias 

- PSD quer juntar todos os sociais-democratas no congresso "para festejar fim da troika" 

- Jorge Fiel - É preciso avisar toda a gente 

 

Público 

- Novo Código do Trabalho retirou 2,3% aos salários dos trabalhadores 

- Ministério das Finanças falha lançamento de concursos para dirigentes públicos 

- FMI errou e Portugal deveria ter tido mais tempo para cumprir programa de ajustamento 

- Mais de metade dos jovens portugueses admitem emigrar 

- Alemanha impõe o seu modelo ao novo mecanismo europeu de liquidação dos bancos 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3580916&seccao=Norte&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3580476&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3575316
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3576406&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3578166&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/banco-de-portugal-estima-reducao-do-emprego-entre-2011-e-2015
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3581215&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3580458&opiniao=Jorge%20Fiel
http://www.publico.pt/economia/noticia/novo-codigo-do-trabalho-retirou-23-aos-salarios-efectivos-dos-trabalhadores-1615835
http://www.publico.pt/economia/noticia/ministerio-das-financas-falha-lancamento-de-concursos-para-dirigentes-publicos-1615798
http://www.publico.pt/economia/noticia/fmi-errou-e-portugal-deveria-ter-tido-mais-tempo-para-cumprir-programa-de-ajustamento-1615823
http://www.publico.pt/economia/noticia/mais-de-metade-dos-jovens-portugueses-admitem-emigrar-1615757
http://www.publico.pt/economia/noticia/ue-aproximase-de-um-compromisso-sobre-o-novo-mecanismo-de-liquidacao-dos-bancos-1615837
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Circularam menos 2,5 mil milhões de carros nas estradas nos últimos três anos 

- IRS. Qualquer descida começará pela baixa da sobretaxa de 3,5% 

- Zaragata no Parlamento Europeu 

- Pescas e Mar. Portugal vai receber 387 milhões de euros até 2020 

- BdP. Rendimentos só melhoram em 2015 se não houver mais austeridade 

- União Bancária. Berlim recusa fundo europeu para bancos falidos 

- TSU caiu mas o resultado foi o mesmo: salários pagaram a crise 

- Luís Rosa - Falta de ambição 

 

Expresso 

- Daniel Oliveira - Quando Soares dos Santos se põe a pensar 

- Henrique Monteiro - Sobre a humildade e a resignação (e o shake hand de Obama) 

- Trabalhadores transferem para as empresas dois mil milhões por ano 

- Lagarde admite "erro" na política de austeridade 

- Maria João Pires nomeada para os Grammy 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/circularam-menos-25-mil-milhoes-carros-nas-estradas-nos-ultimos-tres-anos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/irs-qualquer-descida-comecara-pela-baixa-da-sobretaxa-35/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/zaragata-no-parlamento-europeu/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pescas-mar-portugal-vai-receber-387-milhoes-euros-2020/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bdp-rendimentos-so-melhoram-2015-se-nao-houver-mais-austeridade/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/uniao-bancaria-berlim-recusa-fundo-europeu-bancos-falidos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tsu-caiu-resultado-foi-mesmo-salarios-pagaram-crise/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/falta-ambicao/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/quando-soares-dos-santos-se-poe-a-pensar=f845432
http://expresso.sapo.pt/sobre-a-humildade-e-a-resignacao-e-o-shake-hand-de-obama=f845487
http://expresso.sapo.pt/trabalhadores-transferem-para-as-empresas-dois-mil-milhoes-por-ano=f845514
http://expresso.sapo.pt/lagarde-admite-erro-na-politica-de-austeridade=f845454
http://expresso.sapo.pt/maria-joao-pires-nomeada-para-os-grammy=f845058
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Cautelar é o plano B que já deveria estar negociado 

 

Destak 

- Grécia e Portugal têm o triste privilégio de experimentar dimensão total da crise –  

embaixador 
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http://economico.sapo.pt/noticias/cautelar-e-o-plano-b-que-ja-deveria-estar-negociado_183441.html
http://www.destak.pt/artigo/181683-grecia-e-portugal-tem-o-triste-privilegio-de-experimentar-dimensao-total-da-crise-embaixador
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - DISCURSO DE APRESENTAÇÃO À MARINHA DO ALMIRANTE CEMA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TROPAS PORTUGUESAS VISITAM DEH-E-SABZ

 

 

 

 

 

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/Discurso-de-apresentacao-a-Marinha-do-Almirante-CEMA.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/621
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/1211/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



