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Diário de Noticias 

- ALBERTO JOÃO JARDIM : País não pode entrar num segundo plano de resgate 

- As 7 recomendações do FMI para Portugal 

- Viriato Soromenho Marques - Uma questão de estatura 

- André Macedo - O preço da desilusão 

 

Correio da Manhã 

- FMI diz que Portugal vai precisar de mais austeridade 

- Taxa de desemprego em Portugal entre as 3 mais elevadas da OCDE 

- Armando Esteves Pereira - Retrocesso civilizacional 

 

Jornal de Notícias 

- PSD defende que cortes salariais são "transitórios e anualizados" 

- Daniel Deusdado - Governo esmaga Norte e Centro 

- Fernando Santos - Outro Miguel de Vasconcelos? 

 

Público 

- Governo dá o tudo por tudo para evitar segundo resgate 

- Governo apresenta relatório sobre “flexibilidade salarial” em Dezembro 

- FMI: algumas medidas do OE podem “não sobreviver aos desafios constitucionais” 

- Para o FMI, o Tribunal Constitucional é uma grande maçada 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Portugal sai da recessão. Economia sobe 0,2% no terceiro trimestre 

- FMI quer baixar indemnizações pagas por despedimento sem justa causa 

- CDS responde ao PSD: nas próximas legislativas é cada um por si 

- Passos quer "grande coligação" e acena com salário mínimo 

- Bruxelas mete Berlim no radar e Barroso mete os pés pelas mãos 

- Eduardo Oliveira Silva - Constituição, um texto sem culpa 

- Jorge Bateira - Sair do euro para sair da crise 

 

Expresso 

- PSD prepara "guião" próprio sobre reforma do Estado 

- Henrique Monteiro - Pronto, e agora concordo com Louçã 

- Daniel Oliveira - Um novo sujeito político à esquerda 

- FMI quer medidas compensatórias de eventuais chumbos do Constitucional 

- PSD manda 'delegação de peso' à UGT 

- Alemanha na mira de Bruxelas 

 

Destak 

- Taxa Euribor desce em todos os prazos 

- PIB cresce 0,1% na zona euro e 0,2% na UE no terceiro trimestre - Eurostat 

- PIB da Alemanha cresceu 0,3% no terceiro trimestre 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

14-11-2013 

 

 

http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-sai-da-recessao-economia-sobe-02-no-terceiro-trimestre
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fmi-quer-baixar-indemnizacoes-pagas-despedimento-sem-justa-causa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cds-responde-ao-psd-nas-proximas-legislativas-cada-si/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-quer-grande-coligacao-acena-salario-minimo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-mete-berlim-no-radar-barroso-mete-os-pes-pelas-maos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/constituicao-texto-sem-culpa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sair-euro-sair-da-crise/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/psd-prepara-guiao-proprio-sobre-reforma-do-estado=f840937
http://expresso.sapo.pt/pronto-e-agora-concordo-com-louca=f840859
http://expresso.sapo.pt/um-novo-sujeito-politico-a-esquerda=f840896
http://expresso.sapo.pt/fmi-quer-medidas-compensatorias-de-eventuais-chumbos-do-constitucional=f840854
http://expresso.sapo.pt/psd-manda-delegacao-de-peso-a-ugt=f840864
http://expresso.sapo.pt/alemanha-na-mira-de-bruxelas=f840849
http://www.destak.pt/artigo/179296-taxa-euribor-desce-em-todos-os-prazos
http://www.destak.pt/artigo/179295-pib-cresce-01-na-zona-euro-e-02-na-ue-no-terceiro-trimestre-eurostat
http://www.destak.pt/artigo/179291-pib-da-alemanha-cresceu-03-no-terceiro-trimestre
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - OCEANÁRIO DE LISBOA E A MARINHA REINTRODUZEM DUAS GRANDES  

TARTARUGAS MARINHAS NO OCEANO 

Força Aérea - Destacamento Aéreo de F-16 na BA4 

Força Aérea - Militares da Força Aérea regressam do Afeganistão 

 

 

 

 

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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