
Noticias    

Diário de Noticias 

- Metade da Previsão do Governo: Economia portuguesa cresce 0,4% em 2014, diz OCDE 

- Fundo europeu liberta 3,7 mil milhões para Portugal 

- Adriano Moreira - O embaraço constitucional 

 

Correio da Manhã 

- Economia cresce em 2014 metade do previsto pelo Governo 

 

Jornal de Notícias 

- Fernando Santos - A papoila no meio da Esquerda 

 

Público 

- Um em cada cinco trabalhadores do Estado escapa aos cortes salariais em 2014 

- Peso dos salários da função pública no PIB baixou mais do que na Irlanda 

- Governo isenta de corte motoristas, auxiliares e secretariado dos gabinetes 

 

Ionline 
- Consenso fica à porta do OE. Propostas do PS quase todas chumbadas 

- Desemprego dos jovens licenciados subiu 9,1% 

- Eduardo Oliveira Silva - A abominável mensagem do dr. Neves 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3540520&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3540553
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3540068&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/economia-cresce-em-2014-metade-do-previsto-pelo-governo
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3539813&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/economia/noticia/um-em-cada-cinco-trabalhadores-do-estado-escapa-aos-cortes-salariais-em-2014-1613012
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-cortou-mais-nos-salarios-da-funcao-publica-que-a-irlanda-1612911
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-isenta-de-corte-auxiliares-motoristas-e-secretariado-dos-gabinetes-1612903
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-orcamento-estado-2014/consenso-fica-porta-oe-propostas-ps-quase-todas-chumbadas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/desemprego-dos-jovens-licenciados-subiu-91
http://www.ionline.pt/iopiniao/abominavel-mensagem-dr-neves
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Privatização dos CTT arranca hoje 

- Daniel Oliveira - Por um estado de exceção constitucional 

- Paulo Macedo anuncia "forte aposta" na prevenção da doença 

- Irlanda recusou programa cautelar devido à falta de clareza europeia 

 

Diário Económico 

- OCDE revê em baixa previsões para a economia mundial 

- Governo garante que subsídios começam a ser pagos 

- Há 128 mil empresas a fugir ao IVA 

- Em dois meses Passos salta de 2º resgate para "saída limpa" 

 

Destak 

- OCDE/PREVISÕES : Retoma na zona euro, mas moderada, desigual e com riscos 

- OCDE/PREVISÕES : Portugal vai manter défice acima de 3% em 2015 
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http://expresso.sapo.pt/privatizacao-dos-ctt-arranca-hoje=f841707
http://expresso.sapo.pt/por-um-estado-de-excecao-constitucional=f841569
http://expresso.sapo.pt/paulo-macedo-anuncia-forte-aposta-na-prevencao-da-doenca=f841667
http://expresso.sapo.pt/irlanda-recusou-programa-cautelar-devido-a-falta-de-clareza-europeia=f841562
http://economico.sapo.pt/noticias/ocde-reve-em-baixa-previsoes-para-a-economia-mundial_181957.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-garante-que-subsidios-comecam-a-ser-pagos_181911.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-128-mil-empresas-a-fugir-ao-iva_181935.html
http://economico.sapo.pt/noticias/em-dois-meses-passos-salta-de-2-resgate-para-saida-limpa_181931.html
http://www.destak.pt/artigo/179698-retoma-na-zona-euro-mas-moderada-desigual-e-com-riscos
http://www.destak.pt/artigo/179697-portugal-vai-manter-defice-acima-de-3-em-2015
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - RESGATE DE TRIPULANTES DA EMBARCAÇÃO “CARMEN FILOMENA” APÓS  

NAUFRÁGIO 

Força Aérea - Três missões entre ilhas nos Açores e Madeira : C-295 e EH-101 empenhados  

para evacuações médicas 

 

 

 

 

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/Resgate-de-tripulantes-da-embarcacao-Carmen-Filomena-apos-naufragio.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-433-tres-missoes-entre-ilhas-nos-acores-e-madeira
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/1119/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



