
Noticias    

Diário de Noticias 

- DEBATE QUINZENAL : Seguro chama "campeão da dívida" a Passos Coelho 

- Emprego sobe 1,2% face ao segundo trimestre 

- TRIBUNAL DE CONTAS : Reforma do Estado aquém dos objetivos 

- PS nunca esteve perto de acordo com Governo no IRC 

- PASSOS NA TVI : "Pode acontecer" uma aliança com o CDS nas legislativas 

- OE2014 : Jardim aguarda por PR para suscitar inconstitucionalidades 

- José Manuel Pureza - O plano A 

- Fernanda Câncio - Às ramas, às ramas 

- ESTALEIROS : Trabalhadores e população voltam hoje à rua 

 

Correio da Manhã 

- Passos acredita em descida nos juros da dívida 

 

Jornal de Notícias 

- Passos Coelho afasta derrapagem no défice para compensar "chumbos" do Tribunal 

Constitucional 

- Eventual programa cautelar não exigirá apoio do PS, disse Passos Coelho 

- Governo propõe poupar às empresas do PSI20 cerca de 100 milhões de euros ano 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3586042&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3586064
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3585926&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3585658&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3585244&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3585909&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3585232&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3585542&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3585969&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-acredita-em-descida-nos-juros-da-divida
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3585402&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3585352&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3584895&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Cerca de 80 trabalhadores dos estaleiros de Viana já aceitaram acordo para rescisão  

amigável 

 

Ionline 
- Maria do Céu Guerra. "Tudo o que tenta continuar a democracia de Abril é perseguida" 

- TdC recomenda maior transparência ao governo quanto ao programa de resgate 

- António Costa. “Portugal não pode continuar na lógica de desrespeito por si próprio” 

- Ferreira Leite sobre programa da troika: “Não consigo assimilar a palavra sucesso” 

- Investimento da banca em dívida pública bate recordes há quatro meses 

- Eduardo Oliveira Silva - A incerteza como método de governação 

 

Expresso 

- Falta vontade e recursos para comprar a TAP 

- Henrique Monteiro - PSD, PS e dinossauros 

 

Diário Económico 

- Jerónimo de Sousa : Desejo de final de ano “são eleições antecipadas” 

- "Não viveremos eternamente em crise" 

- "Não estou em condições de prometer descida de impostos" 

- Militares pedem a Cavaco que envie o OE/14 ao Constitucional (*)  
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http://www.publico.pt/economia/noticia/cerca-de-80-trabalhadores-dos-estaleiros-de-viana-ja-aceitaram-acordo-para-rescisao-amigavel-1616155
http://www.ionline.pt/artigos/mais/maria-ceu-guerra-tudo-tenta-continuar-democracia-abril-perseguida/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tdc-recomenda-maior-transparencia-ao-governo-quanto-ao-programa-resgate/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-costa-portugal-nao-pode-continuar-na-logica-desrespeito-si-proprio
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-sobre-programa-da-troika-nao-consigo-assimilar-palavra-sucesso
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/investimento-da-banca-divida-publica-bate-recordes-ha-quatro-meses/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/incerteza-metodo-governacao/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/falta-vontade-e-recursos-para-comprar-a-tap=f846023
http://expresso.sapo.pt/psd-ps-e-dinossauros=f845917
http://economico.sapo.pt/noticias/desejo-de-final-de-ano-sao-eleicoes-antecipadas_183646.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nao-viveremos-eternamente-em-crise_183643.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nao-estou-em-condicoes-de-prometer-descida-de-impostos_183629.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- Bruxelas fecha formalmente ajuda a Irlanda e Durão Barroso saúda êxito do programa 

- Governo aprova novos modelos de avaliação dos funcionários públicos 

- Jerónimo de Sousa sugere debate ao PM no dia das mentiras, Passos reforça "sinais 

positivos" 

- Taxas Euribor voltam a subir em todos os prazos 

- CONSELHO DE MINISTROS : Empresas com mulheres na gestão terão acesso a mais fundos 
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http://www.destak.pt/artigo/181961-bruxelas-fecha-formalmente-ajuda-a-irlanda-e-durao-barroso-sauda-exito-do-programa
http://www.destak.pt/artigo/181960-governo-aprova-novos-modelos-de-avaliacao-dos-funcionarios-publicos
http://www.destak.pt/artigo/181957-jeronimo-de-sousa-sugere-debate-ao-pm-no-dia-das-mentiras-passos-reforca-sinais-positivos
http://www.destak.pt/artigo/181953-taxas-euribor-voltam-a-subir-em-todos-os-prazos
http://www.destak.pt/artigo/181869-empresas-com-mulheres-na-gestao-terao-acesso-a-mais-fundos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército -  BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

 

 

 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AQUISI%C3%87%C3%95ESDOM%C3%8AS13DEZEMBRO.aspx
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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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