
Noticias    

Diário de Noticias 

- OE 2014 : Cortes na função pública de 2,5% a 12% 

- RECURSOS : Ministra admite que convergência de pensões e tabela da função pública  

podem ir parar ao TC 

- Pensões de políticos cortadas 15% 

- Subsídio de Natal de novo em duodécimos 

- Ministra da Justiça vaiada em Gaia 

- ALEMANHA : Merkel admite concessões ao SPD para formar Governo 

- Adriano Moreira - Direitos e segurança 

- Pedro Tadeu - Como este Governo ajuda os desvalidos 

 

Correio da Manhã 

- Marcha na ponte gera guerra 

- Escolas são pouco seguras dizem pais e sindicato da PSP 

- IRC baixa para 23% em 2014 

- Paulo Morais - Desafio à Justiça 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Presidente angolano anuncia fim da parceria estratégica com Portugal 

- Ministra diz que observações internacionais sobre Constitucional são uma "avaliação  

objetiva" 

- Fernando Santos - A pen maldita e a teoria do "só" 

 

Público 

- Unicef alerta que crianças portuguesas são das que mais sofrem com a crise 

- Não há razões para choque de expectativas no OE de 2014, diz Maria Luís Albuquerque 

- Entre o regresso aos mercados e o fim da troika, Portugal tenta nova troca de dívida 

- Alberto Pinto Nogueira - As pequenas coisas e os pequenos poderes 

 

Ionline 
- PS diz que vem aí um “enorme novo pacote de medidas de austeridade” 

- Funcionários públicos vão ser responsabilizados por atrasos nas decisões 

- Bagão Félix: cortes nas pensões de sobrevivência violam a Constituição 

- CGTP. Macedo e Pires de Lima proibiram manif na 6.ª feira 

- Manifestações. "A contestação está a passar por aqui?" 

- Eduardo Oliveira Silva - Portas e o preço da vaidade 

- Luís Menezes Leitão – Cortes 

- Nuno Ramos de Almeida - Um Sol enganador 
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Expresso 

- Henrique Monteiro - O Governo desistiu das reformas (do Estado, não das nossas) 

- Daniel Oliveira - Os ricos (com 2000 euros) que paguem a crise 

- "Orçamento sem surpresas", diz a ministra 

- FMI sugere imposto de 10% sobre a riqueza das famílias 

- Portugal viola Direitos da Criança, acusa a UNICEF 

- Sargentos voltam a protestar na rua 

 

Destak 

- Juros da dívida portuguesa a descer a dois e cinco anos e a subir a 10 anos 

- Portugal é dos países da UE onde menos se compra na Internet - Eurostat 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM PASSAGEIRO DO NAVIO SAGA SAPPHIRE 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Exército - CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL IMPLEMENTADO NA  

BRIGADA MECANIZADA 

Força Aérea - Banda de Música da Força Aérea atua em Beja 

 

 

 

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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