
Noticias    

Diário de Noticias 

- PRESIDENTE DA REPÚBLICA : Cavaco promulga Lei sobre Reorganização Administrativa 

- MARINHO PINTO : Desjudicialização é principal problema da justiça 

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL : Macário Correia só se pronuncia após analisar acórdão 

- IRS : Salário médio no privado com corte de mais de 40 euros 

- LEIRIA : Escolas alertam para falta de qualidade da comida 

- COMISSÃO DO ORÇAMENTO : TC com "reservas" às contas da Segurança Social 

- Três portugueses para um americano nas Lajes (*) 

 

Correio da Manhã  

- António Costa critica a degradação dos transportes públicos em Lisboa 

- Jerónimo defende que Executivo tem de ser “derrotado” : PCP: “Governo quis enganar os  

portugueses” 

- Em duodécimos : Todos os pensionistas recebem subsídio de Natal 

- Aumento de 29 euros em relação ao ano passado : Propina máxima sobe para 1066 € 

- Paulo Macedo admite que objetivo é “poupança para o Estado” : Governo está a “estudar  

múltiplos impactos” da ADSE 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2996236&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2996600&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2996355&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2995874&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2996281&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2996112
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/antonio-costa-critica-a-degradacao-dos-transportes-publicos-em-lisboa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/pcp-governo-quis-enganar-os-portugueses
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/todos-os-pensionistas-recebem-subsidio-de-natal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/propina-maxima-sobe-para-1066-
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/governo-esta-a-estudar-multiplos-impactos-da-adse
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Jornal de Noticias 

- Cavaco promulga lei que acaba com mais de mil freguesias 

- Proposta de lei sobre duodécimos no privado deverá seguir para Cavaco na sexta-feira 

- Mais de metade dos desempregados não recebem subsídio 

- Equipa que vai "reorganizar" as freguesias entra em funções esta quinta-feira 

- Governo volta atrás e todos os pensionistas recebem subsídio de Natal em duodécimos 

- Militares julgados pela morte de aluna em exercício (*) 

 

Público 
- Comissão sobre reforma do Estado arrisca ficar só com PSD/CDS 

- IRS: simule qual vai ser o seu novo salário 

- Sindicato dos Jornalistas critica restrições “absurdas” e “ilegítimas” e queixa-se à ERC 

- Portugal orienta prestações sociais para rendimentos mais baixos (*) 
- UGT sublinha que Governo não está “minimamente” a apostar no crescimento (*) 

 

Ionline 

- TC diz que governo está a fornecer informações sobre benefícios fiscais por pressão da  

troika 

- Maioria PSD/CDS-PP avança com comissão eventual para debater reforma do Estado e faz  

apelo ao PS 

- Freitas do Amaral diz que Cavaco pode dissolver parlamento se situação social se agravar 

- CDS defende que privatização da RTP "não se faça" se não houver condições 

- Signatários da petição contra a privatização da RTP denunciam degradação da estação 

- Parlamento Europeu aprova regras mais exigentes para agências de rating 

 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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Cavaco promulga lei que acaba com mais de mil freguesias
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2996652&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2996605&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2996420&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2996353
http://www.publico.pt/politica/noticia/comissao-sobre-reforma-do-estado-arrisca-ficar-so-com-psdcds-1580913
http://www.publico.pt/economia/noticia/irs-simule-qual-vai-ser-o-seu-novo-salario-1580839
http://www.publico.pt/politica/noticia/sindicato-dos-jornalistas-critica-restricoes-absurdas-e-ilegitimas-e-queixase-a-erc-1580831
http://www.ionline.pt/dinheiro/tc-diz-governo-esta-fornecer-informacoes-sobre-beneficios-fiscais-pressao-da-troika
http://www.ionline.pt/portugal/maioria-psdcds-pp-avanca-comissao-eventual-debater-reforma-estado-faz-apelo-ao-ps
http://www.ionline.pt/portugal/freitas-amaral-diz-cavaco-pode-dissolver-parlamento-se-situacao-social-se-agravar
http://www.ionline.pt/media-televisao/cds-defende-privatizacao-da-rtp-nao-se-faca-se-nao-houver-condicoes
http://www.ionline.pt/portugal/signatarios-da-peticao-contra-privatizacao-da-rtp-denunciam-degradacao-da-estacao
http://www.ionline.pt/dinheiro/parlamento-europeu-aprova-regras-mais-exigentes-agencias-rating
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Expresso 

- Pires de Lima arrasa política de comunicação do Governo 

- Contas para cálculo das pensões nunca foram bem feitas 

- Macário Correia obrigado a deixar a Câmara de Faro  

- Por cada norte-americano serão contratados três portugueses nas Lages 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Parlamento Europeu apela aos 27 para executarem mecanismo de emissão  

de 'eurobonds' 

- ACTUALIDADE : Tribunal de Contas disposto a antecipar parecer sobre as Contas do Estado  

para ter eficácia 

- ACTUALIDADE : BE marca interpelação ao Governo sobre políticas sociais para 30 de  

janeiro 

- ACTUALIDADE : Sete empresas de mármores do Alentejo unem-se para exportar e evitar  

"morte" do sector 

- ACTUALIDADE : Prestações de desemprego apenas chegam a 45% do total de  

desempregados 

- ACTUALIDADE : Portugal foi o terceiro país da OCDE com maior taxa de desemprego em  

novembro 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/pires-de-lima-arrasa-politica-de-comunicacao-do-governo=f779769
http://expresso.sapo.pt/contas-para-calculo-das-pensoes-nunca-foram-bem-feitas=f779824
http://expresso.sapo.pt/macario-correia-obrigado-a-deixar-a-camara-de-faro=f779641
http://expresso.sapo.pt/por-cada-norte-americano-serao-contratados-tres-portugueses-nas-lages=f779553
http://www.destak.pt/artigo/151247-parlamento-europeu-apela-aos-27-para-executarem-mecanismo-de-emissao-de-eurobonds
http://www.destak.pt/artigo/151243-tribunal-de-contas-disposto-a-antecipar-parecer-sobre-as-contas-do-estado-para-ter-eficacia
http://www.destak.pt/artigo/151237-be-marca-interpelacao-ao-governo-sobre-politicas-sociais-para-30-de-janeiro
http://www.destak.pt/artigo/151231-sete-empresas-de-marmores-do-alentejo-unem-se-para-exportar-e-evitar-morte-do-setor
http://www.destak.pt/artigo/151230-prestacoes-de-desemprego-apenas-chegam-a-45-do-total-de-desempregados
http://www.destak.pt/artigo/151224-portugal-foi-o-terceiro-pais-da-ocde-com-maior-taxa-de-desemprego-em-novembro
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Comandante Operacional Conjunto visita o 

KOSOVO 

 

 

 

 

 

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.emgfa.pt/pt/noticias/503
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/0116/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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