
Noticias    

Diário de Noticias  

- Ministra das Finanças revela que não consegue poupar  

- LUÍS AMADO DEFENDE: Divergências entre Machete e PGR são "fait divers" 

- COM PROMESSA DE OUTRAS AÇÕES : CGTP espera "grande jornada de luta" no sábado  

- OE vai ter norma para evitar duplo corte nas pensões de sobrevivência  

- ALBERTO DA PONTE : RTP deve mostrar que merece aumento da taxa audiovisual  

- Fernanda Câncio - Compensem lá isto 

- Paulo Pereira de Almeida - CGTP, segurança e a guerra com o Governo 

- José Manuel Pureza – Orçamentira 

- 58 gestores públicos ganham acima do primeiro-ministro (*) 

 

Correio da Manhã 

- Reforma pode ir além dos 66 anos  

- Estaleiros de Viana: Martifer vence concurso  

- Maria Luís Albuquerque: "Sobretaxa de IRS será a primeira a sair”  

 

Jornal de Notícias 

- Martifer vai pagar 415 mil euros por ano pela subconcessão dos Estaleiros de Viana  

- Fernando Santos - Os botões da central nuclear  
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3483549
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3483697&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3484038&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO283766.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3483456&seccao=Televis%E3o&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3483575&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3483556&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3483553&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/reforma-pode-ir-alem-dos-66-anos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/estaleiros-de-viana-martifer-vence-concurso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/maria-luis-albuquerque-sobretaxa-de-irs-sera-a-primeira-a-sair
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3484056&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3483516&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Desempregados obrigados a devolver subsídio pago indevidamente desde Agosto  

- João Queiroz e Melo - Sustentabilidade em saúde: o caminho do futuro  

- Governo grego diz não ter margem para mais cortes  

 

Ionline  
- Despesas com gabinetes do governo aumentam 1,3 milhões de euros  

- Montenegro. "Seguro está cada vez mais parecido com Sócrates" 

- Auto-estradas de Mafra e Túnel do Marão fazem subir factura das PPP 

- PPP ainda podem fazer derrapar défice de 2013. Continua a faltar o aval da banca  

- BPN volta a agitar Cavaco Silva, depois de declarações de Soares 

- Ferreira Leite: “O orçamento é a visão de um país a empobrecer de forma dramática”  

- Ana Sá Lopes - O contínuo ciclo do lixo irrevogável  

- Óscar Afonso - Quanto vale a economia paralela em Portugal?  
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http://www.publico.pt/economia/noticia/desempregados-obrigados-a-devolver-subsidio-pago-indevidamente-desde-agosto-1609515
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sustentabilidade-em-saude-o-caminho-do-futuro-1609334
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-grego-diz-nao-ter-margem-para-mais-cortes-1609518#/0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/despesas-gabinetes-governo-aumentam-13-milhoes-euros
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/luis-montenegro-seguro-esta-cada-vez-mais-parecido-jose-socrates
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/auto-estradas-mafra-tunel-marao-fazem-subir-factura-das-ppp
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ppp-ainda-podem-fazer-derrapar-defice-2013-continua-faltar-aval-da-banca
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bpn-volta-agitar-cavaco-silva-depois-declaracoes-soares
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ferreira-leite-orcamento-visao-pais-empobrecer-forma-dramatica
http://www.ionline.pt/iopiniao/continuo-ciclo-lixo-irrevogavel
http://www.ionline.pt/iopiniao/quanto-vale-economia-paralela-portugal
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Não é intenção do Governo torturar os portugueses"  

- Portugal tem cerca de 1400 escravos  

- Primeiro-ministro quer falar com José Eduardo dos Santos  

- Henrique Monteiro - O sapo do 'novo ciclo'  

- Daniel Oliveira - SLN e as dissimulações de Cavaco 

 

Destak 

- Trabalhadores reúnem-se hoje para analisar subconcessão dos Estaleiros de Viana  

 

Visão 

- Funções sociais ao fundo (*) 
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http://expresso.sapo.pt/nao-e-intencao-do-governo-torturar-os-portugueses=f836333
http://expresso.sapo.pt/portugal-tem-cerca-de-1400-escravos=f836289
http://expresso.sapo.pt/primeiro-ministro-quer-falar-com-jose-eduardo-dos-santos=f836143
http://expresso.sapo.pt/o-sapo-do-novo-ciclo=f836290
http://expresso.sapo.pt/sln-e-as-dissimulacoes-de-cavaco=f836338
http://www.destak.pt/artigo/176821-trabalhadores-reunem-se-hoje-para-analisar-subconcessao-dos-estaleiros-de-viana
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Marinha - MERGULHADORES DA MARINHA EM EXERCÍCIO INTERNACIONAL 

Força Aérea - Dispositivo de alerta efetua três missões 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - REUNIÃO DE CHEFES DE ESTADO-MAIOR DAS  

FORÇAS ARMADAS DA INICIATIVA 5+5 DEFESA 

 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhadores-da-Marinha-em-exercicio-internacional.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-409-dispositivo-de-alerta-efetua-tres-missoes
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2013-16
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/1018/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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