
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos ameaça com novo aumento de impostos 

- BCE, UE E FMI : Negociações entre Grécia e credores sem acordo 

- Adriano Moreira – Mandela 

- Mário Soares - A caminho da ditadura 

- IMPRENSA ESTRANGEIRA : Mário Soares eleito personalidade do ano 

 

Correio da Manhã 

- Seguro acusa Passos de esconder informação aos portugueses 

 

Jornal de Notícias 

- Passos quer deixar "economia provinciana" e passar para uma "mais cosmopolita" 

- Parlamento discute petição "pela desvinculação do Acordo Ortográfico" 

 

Público 

- Associações de militares apelam a Cavaco para que não promulgue Orçamento de Estado 

- BCE dá como certo programa pós-resgate para Portugal 

- Mario Draghi tira o tapete a Portugal 

- 5700 denúncias de corrupção na Internet desde 2010 

- Paulo Rangel - Europa: rumo a ocidente (e a sul)? 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3591564&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3591680&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3591353&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3591357&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3590872&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/seguro-acusa-passos-de-esconder-informacao-aos-portugueses
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3591295
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3591946&page=-1
https://www.facebook.com/groups/113598491999570/?fref=ts
http://www.publico.pt/economia/noticia/mario-draghi-portugal-vai-ter-um-programa-depois-do-resgate-nao-se-sabe-e-qual-1616538
http://www.publico.pt/economia/noticia/mario-draghi-tira-o-tapete-a-portugal-1616575
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/5700-denuncias-de-corrupcao-na-internet-desde-2010-1616395
http://www.publico.pt/mundo/noticia/europa-rumo-a-ocidente-e-a-sul-1616530
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Cerco ao Tribunal Constitucional 

- Recondução de Merkel é sinal de confiança para o futuro, diz Durão Barroso 

- Eduardo Oliveira Silva - Uma avaliação de sucesso 

- Nuno Ramos de Almeida - As verdades do estadista 

- Luís Menezes Leitão - Os calculistas 

 

Expresso 

- Como amarrar o PS a uma "TSU fiscal" 

- Prémio Pessoa para Maria Manuel Mota 

 

Diário Económico 

- Euribor a seis meses em máximos de mais de um ano 

- Inflação na zona euro acelera em Novembro 

- QREN : Portugal não tem de devolver fundos a Bruxelas 

- Relatório final de inquérito aos 'swaps' adiado para hoje 

- Tiago Freire - O País depois da austeridade 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cerco-ao-tribunal-constitucional/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/reconducao-merkel-sinal-confianca-futuro-diz-durao-barroso
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-avaliacao-sucesso/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/verdades-estadista
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-calculistas
http://expresso.sapo.pt/como-amarrar-o-ps-a-uma-tsu-fiscal=f846474
http://expresso.sapo.pt/premio-pessoa-para-maria-manuel-mota=f846086
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-a-seis-meses-em-maximos-de-mais-de-um-ano_183811.html
http://economico.sapo.pt/noticias/inflacao-na-zona-euro-acelera-em-novembro_183809.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-nao-tem-de-devolver-fundos-a-bruxelas_183803.html
http://economico.sapo.pt/noticias/relatorio-final-de-inquerito-aos-swaps-adiado-para-hoje_183798.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-pais-depois-da-austeridade_183789.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

-  Portugal com queda de 0,1% no custo da mão-de-obra contraria tendência da EU 

- Taxas Euribor voltam a subir em todos os prazos pela 8.ª sessão consecutiva 

- Preços aumentam na zona euro e na União Europeia em novembro 

- Associação de Deficientes na Covilhã vai fechar por falta de dinheiro 
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http://www.destak.pt/artigo/182261-portugal-com-queda-de-01-no-custo-da-mao-de-obra-contraria-tendencia-da-ue
http://www.destak.pt/artigo/182260-taxas-euribor-voltam-a-subir-em-todos-os-prazos-pela-8.-sessao-consecutiva
http://www.destak.pt/artigo/182255-precos-aumentam-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-em-novembro
http://www.destak.pt/artigo/182253-associacao-de-deficientes-na-covilha-vai-fechar-por-falta-de-dinheiro


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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://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/1217/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



