
Noticias    

Diário de Noticias 

- Redução não será maior do que em 2012, diz Passos sobre OE para 2014 

- PORTUGAL/ANGOLA : Machete admite "algum grau de preocupação" 

- PENSÕES DE SOBREVIVÊNCIA : PCP acusa Portas de omitir cortes a partir de 419 euros 

- DN MAR - FERNANDO MELO GOMES, ALMIRANTE,... : Investimento em infraestruturas 

- Assistência Médcia Internacional: Aumenta número de pessoas que pede ajuda à AMI 

- Celeste Cardona - Algumas reflexões em torno do OE 

- André Macedo - Matança dos cordeiros 

 

Correio da Manhã 

- Custo extra na eletricidade sobe 100 milhões € 

- Acordo impede falência técnica nos EUA 

- Oliveira e Costa admite crédito de 60 milhões 

- Vaga de greves contra cortes na Função Pública 

- Mário Soares: Orçamento do Estado é "horrível" 

 

Jornal de Notícias 

- Calcule o corte nos salários da Função Pública 

- Setor dos transportes marca 15 dias de greves e manifestação nacional 

- Daniel Deusdado - O sentimento nacional 

- Paulo Ferreira - A agonia e a esperança 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3481090&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3481911&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3480342
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3481396
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3481888&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3481346&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3481438&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/custo-extra-na-eletricidade-sobe-100-milhoes-
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/acordo-impede-falencia-tecnica-nos-eua
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/oliveira-e-costa-admite-credito-de-60-milhoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/vaga-de-greves-contra-cortes-na-funcao-publica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/mario-soares-orcamento-do-estado-e-horrivel
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=3480922
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3481206&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3481362&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3481361&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Cortes na ajuda ao desenvolvimento colocam em causa a luta contra a pobreza 

- "Alguém acorda de manhã e diz: "A quem é que vamos cortar hoje?"" 

- Finanças garantem cláusula de salvaguarda do IMI no próximo ano 

- Corrida à sucessão no PSD começou antes de Jardim dar o tiro de partida 

- "Por que é que o Presidente da República não é julgado" no caso BPN?, pergunta Soares 

 

Ionline 
- Quem fizer 65 anos em 2014 espera mais um ano para se reformar 

- Manifestação. Cortejo com 350 autocarros na ponte provoca fila de 19 km 

- OE. Subida do desemprego é a maior ameaça ao défice de 2014 

- Países europeus privilegiam lucro em detrimento do bem social 

- "A CGTP não vai para onde o governo a quiser levar", diz Arménio Carlos 

- Energia. Versão final da nova contribuição suaviza impacto na EDP 

- Eduardo Oliveira Silva - Mais contas furadas? 

- Jorge Bateira - Esta é a hora! 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/cortes-na-ajuda-ao-desenvolvimento-colocam-em-causa-a-luta-contra-a-pobreza-mundial-1609387
http://www.publico.pt/portugal/jornal/alguem-acorda-de-manha-e-diz-a-quem-e-que-vamos-cortar-hoje-27255141
http://www.publico.pt/destaque/jornal/financas-garantem-clausula-de-salvaguarda-do-imi-no-proximo-ano-27256472
http://www.publico.pt/portugal/jornal/corrida-a-sucessao-no-psd-comecou-antes-de-jardim-dar-o-tiro-de-partida-27243551
http://www.publico.pt/politica/noticia/porque-e-que-o-presidente-da-republica-nao-e-julgado-no-caso-bpn-pergunta-soares-1609373
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/quem-fizer-65-anos-2014-espera-mais-ano-se-reformar
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/manifestacao-cortejo-350-autocarros-na-ponte-provoca-fila-19-km
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-orcamento-estado-2014/oe-subida-desemprego-maior-ameaca-ao-defice-2014
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paises-europeus-privilegiam-lucro-detrimento-bem-social
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cgtp-nao-vai-onde-governo-quiser-levar-diz-armenio-carlos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/energia-versao-final-da-nova-contribuicao-suaviza-impacto-na-edp
http://www.ionline.pt/iopiniao/mais-contas-furadas
http://www.ionline.pt/iopiniao/esta-hora
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- EUA livram-se de bancarrota este mês, mas adiam crise para janeiro 

- Primeiro-ministro quer falar com José Eduardo dos Santos 

- Saiba quanto vai pesar a 'fatura' do IRS no seu orçamento 

- Sócrates ao Expresso: "Sou o chefe democrático que a direita sempre quis ter" 

- Bruxelas diz que cortes na despesa são "amigos do crescimento" 

 

Destak 

- BPN : Cavaco Silva reitera que única relação que teve com o banco foi a de depositante 

- Portugal repete maior queda da produção na construção na UE em agosto 
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http://expresso.sapo.pt/eua-livram-se-de-bancarrota-este-mes-mas-adiam-crise-para-janeiro=f836198
http://expresso.sapo.pt/primeiro-ministro-quer-falar-com-jose-eduardo-dos-santos=f836143
http://expresso.sapo.pt/saiba-quanto-vai-pesar-a-fatura-do-irs-no-seu-orcamento=f836107
http://expresso.sapo.pt/socrates-ao-expresso-sou-o-chefe-democratico-que-a-direita-sempre-quis-ter=f836025
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-diz-que-cortes-na-despesa-sao-amigos-do-crescimento=f836051
http://www.destak.pt/artigo/176716-cavaco-silva-reitera-que-unica-relacao-que-teve-com-o-banco-foi-a-de-depositante
http://www.destak.pt/artigo/176712-portugal-repete-maior-queda-da-producao-na-construcao-na-ue-em-agosto
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - 1º CURSO DE PROTEÇÃO A ALTAS ENTIDADES DAS FORÇAS ARMADAS DE CABO  

VERDE 

Força Aérea - Chefe do Estado-Maior do Ejército del Aire visita FAP 

 

 

 

 

 

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://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
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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/1017/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	- André Macedo - Matança dos cordeiros



