
Noticias    

Diário de Noticias 

- ORÇAMENTO PARA 2014 : PS compensa propostas com receitas de 350 milhões 

- Propostas do PS para o Orçamento de Estado 

- CARRIS : Trabalhadores em greve parcial de 01 a 07 de dezembro 

- PRESIDENTE DA REPÚBLICA : Cavaco Silva apela a espírito solidário 

- JERÓNIMO DE SOUSA : Taxar as PPP foi apenas "grito de alma sem consequência" 

- PAULO PORTAS : "Não quero mais tempo, nem mais dinheiro, nem troika" 

- Regime de convergência de pensões enviado para Belém 

- Fernanda Câncio - Campanhas ao negro 

- Manoel de Oliveira assina protocolo para a Casa do Cinema 

- Construção com menos produção, emprego e remunerações 

 

Correio da Manhã 

- Ainda há 659 mil famílias que não conseguem pagar empréstimo da casa 

- Cortes penalizam Educação e Defesa (*) 

- Afeganistão (*) 

- Travada subida da reforma (*) 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3534760&page=-1
http://www.dn.pt/DNMultimedia/DOCS+PDFS/2013/PROPOSTAS%20DE%20ALTERA%C7%C3O%20OR%C7AMENTO%20DE%20ESTADO%20PARA%202014.pdf
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3535183&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3535104&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3535141&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3534601&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3534827&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3534149&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3535220&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3534857
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ainda-ha-659-mil-familias-que-nao-conseguem-pagar-emprestimo-da-casa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Paulo Portas diz que Governo quer baixar IRS em 2015 

- DECO acusa ZON de não assumir a totalidade dos custos de troca de cartões 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O "protetorado" 

- Paulo Ferreira - O desafio à Liga das Cidades 

 

Público 

- Ministra das Finanças admite que Portugal siga os passos da Irlanda com uma "saída limpa" 

do programa de ajuda 

- Governo aprova incentivos a investimentos de 151 milhões 

- A economia está outra vez a crescer. Mas será que é para durar? 

 

Ionline 
- Históricos do PSD e do CDS juntos com Soares na defesa da Constituição 

- Presos recusam sair em liberdade por causa da crise 

- MAI entende protesto das forças de segurança e protesto dos inspectores do SEF 

- Portas rejeita comentar taxas sobre PPP, insiste na equidade do OE 

- Marçal Grilo. "Temos hoje uma perversão: o poder financeiro sobrepõe-se ao político" 

- Irlanda. Governo perdeu "a referência" e passou a ser mais grego que celta 

- FMI admite que falhou mais nas previsões para Portugal 

- Ana Sá Lopes - A morte assistida da União Europeia 

- José Diogo Madeira - O fomento 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3534682&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3534515&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3534067&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3534132&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/ministra-das-financas-admite-que-portugal-siga-os-passos-da-irlanda-com-uma-saida-limpa-do-programa-de-ajuda-1612579
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-aprova-incentivos-fiscais-a-8-projectos-de-investimento-1612507
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-economia-esta-outra-vez-a-crescer-mas-sera-que-e-para-durar-1612561
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/historicos-psd-cds-juntos-soares-na-defesa-da-constituicao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/presos-recusam-sair-liberdade-causa-da-crise
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mai-entende-protesto-das-forcas-seguranca-protesto-dos-inspectores-sef/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portas-rejeita-comentar-taxas-sobre-ppp-insiste-na-equidade-oe
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/marcal-grilo-temos-hoje-uma-perversao-poder-financeiro-sobrepoe-se-ao-politico/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/irlanda-governo-perdeu-referencia-passou-ser-mais-grego-celta/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fmi-admite-falhou-mais-nas-previsoes-portugal/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/morte-assistida-da-uniao-europeia/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/fomento
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- PSD sem fumo branco das Finanças para mudar Orçamento 

- Decisão irlandesa "não estabelece precedente" para Portugal 

 

Destak 

- Equilíbrio na zona euro não passa por enfraquecimento de Berlim - Embaixada alemã 

- Mar e Agricultura são os temas centrais do evento 

- 30º Festival de Teatro do Seixal começa hoje 

- LITERATURA : Desassossego pelas ruas 

 

Economia e Finanças 

- Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas extinto 

Bola 

- Militares fazem protesto dia 25 (*) 
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http://expresso.sapo.pt/psd-sem-fumo-branco-das-financas-para-mudar-orcamento=f841103
http://expresso.sapo.pt/decisao-irlandesa-nao-estabelece-precedente-para-portugal=f841043
http://www.destak.pt/artigo/179431-equilibrio-na-zona-euro-nao-passa-por-enfraquecimento-de-berlim-embaixada-alema
http://www.destak.pt/artigo/179335-mar-e-agricultura-sao-os-temas-centrais-do-evento
http://www.destak.pt/artigo/179418-30-festival-de-teatro-do-seixal-comeca-hoje
http://www.destak.pt/artigo/179419-desassossego-pelas-ruas
http://economiafinancas.com/2013/fundo-de-pensoes-dos-militares-das-forcas-armadas-extinto/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA COMEMORA DIA NACIONAL DO MAR 

Marinha - MARINHA E AMN LANÇAM FOLHETO DE “SEGURANÇA NO MAR” 

Marinha - RESGATE DE DOIS PESCADORES LÚDICOS 

Exército - ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO NA ACADEMIA MILITAR 

Força Aérea - P3C Cup+ demonstra capacidades no exercício Steadfast Jazz 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES AJUDAM ESCOLA NO  

UGANDA 

 

 

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 

15-11-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-comemora-Dia-Nacional-do-Mar.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-e-AMN-lancam-folheto-de-Seguranca-no-Mar.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-dois-pescadores-ludicos.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURASOLENEDOANOLETIVONAACADEMIAMILITAR.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-431-p3c-cup-demonstra-capacidades-no-exercicio-steadfast-jazz
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/608
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/1115/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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