
Noticias    

Diário de Noticias 

- UNIÃO EUROPEIA : Ministros da UE chegam a acordo para União Bancária 

- APÓS ACORDO ENTRE PS E PSD : Reforma do IRC discutida hoje no Parlamento 

- Comunistas fazem interpelação na AR: PCP acusa Governo de destruir o Estado Social 

- Bernardo Pires de Lima - Eu, Merkel 

- Viriato Soromenho Marques - Consenso para quê 

- Celeste Cardona - Um grande povo, um pequeno país 

 

Correio da Manhã 

- Passos: "Corrigir as insuficiências constitucionais do código laboral" 

- Professores invadem escolas por todo o País 

- Apelo de militares (*) 

 

 

Jornal de Notícias 

- Sindicatos reclamam fecho generalizado dos serviços de finanças e alfândegas 

- Daniel Deusdado - Os burros não marcham até Lisboa 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3595713&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3596253&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3596229
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3595732&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3595734&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3595527&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-corrigir-as-insuficiencias-constitucionais-do-codigo-laboral182313440
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/professores-invadem-escolas-por-todo-o-pais
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3596312&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3595649&opiniao=Daniel%20Deusdado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Alemanha dita todas as regras do novo mecanismo de liquidação dos bancos europeus 

- Governo estuda quatro cenários para chumbo do TC à convergência das pensões 

- Greve, protestos, boicotes e lágrimas no dia da prova para professores 

- Estado queria encaixar cinco milhões com venda de imóveis mas só conseguiu 81 mil euros 

- Maioria e PS chegam a acordo sobre reforma do IRC 

- Miguel Gaspar - O destino marca a hora. E o relógio de Portas? 

- Saída de técnicos superiores do Estado depende de parecer a garantir que não fazem falta 

noutros serviços 

- O Palácio Nacional de Queluz, tal como antigamente, vai voltar a ser palco de concertos 

- Portugal tem a maior quebra dos salários e produtividade da OCDE no terceiro trimestre 

 

Ionline 
- António José Seguro não acredita numa relação com o governo apesar de acordo alcançado 

- Polícia de choque esteve na escola. Crato desafia sindicatos com nova avaliação 

- Estaleiros. De Viana a São Bento com "uma réstia de esperança" 

- Pessoas com deficiência continuam a ser discriminadas no acesso ao crédito à habitação 

- Ana Sá Lopes - Seguro fez bem em negociar o IRC 

- Fernando Dacosta - A troika vai nua 
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(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

19-12-2013 

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/ministros-do-euro-chegam-a-acordo-sobre-uniao-bancaria-1616874
http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-estuda-quatro-cenarios-para-chumbo-do-tc-a-convergencia-das-pensoes-1616842
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/greve-protestos-boicotes-e-lagrimas-no-dia-da-prova-para-professores-1616854#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-queria-encaixar-cinco-milhoes-com-venda-de-imoveis-mas-conseguiu-apenas-81-mil-euros-1616806
http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-e-ps-chegam-a-acordo-sobre-reforma-do-irc-1616812
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-destino-marca-a-hora-o-relogio-de-portas-nao-1616757
http://www.publico.pt/economia/noticia/saida-de-tecnicos-superiores-do-estado-depende-de-parecer-a-garantir-que-nao-fazem-falta-noutros-servicos-1616834
http://www.publico.pt/cultura/noticia/o-palacio-de-queluz-como-foi-antigamente-vai-voltar-a-ser-agora-um-palco-de-concertos-1616670#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-tem-a-maior-quebra-dos-salarios-e-produtividade-da-ocde-no-terceiro-trimestre-1616887
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-jose-seguro-nao-acredita-numa-relacao-governo-apesar-acordo-alcancado
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/policia-choque-esteve-na-escola-crato-desafia-sindicatos-nova-avaliacao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estaleiros-viana-sao-bento-uma-restia-esperanca
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pessoas-deficiencia-continuam-ser-discriminadas-no-acesso-ao-credito-habitacao
http://www.ionline.pt/iopiniao/seguro-fez-bem-negociar-irc/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/troika-vai-nua
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Militares pedem veto do Orçamento 

- Passos quer fundo europeu de garantia bancária 

- Daniel Oliveira - O que eu tenho a dizer sobre o Manifesto 3D 

 

Diário Económico 

- Alemanha sai vencedora no acordo sobre mecanismo único de resolução 

- Rescisões com técnicos superiores partir de 13 de Janeiro 

 

Destak 

-  Aguiar-Branco visita sexta-feira 186 militares portugueses no Kosovo 

- Grupo chinês interessado nas seguradoras da CGD encara outros investimentos em Portugal 

- Estudo internacional conclui que há processos reversíveis no envelhecimento 
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http://expresso.sapo.pt/militares-pedem-veto-do-orcamento=f847019
http://expresso.sapo.pt/passos-quer-fundo-europeu-de-garantia-bancaria=f846930
http://expresso.sapo.pt/o-que-eu-tenho-a-dizer-sobre-o-manifesto-3d=f847017
http://economico.sapo.pt/noticias/alemanha-sai-vencedora-no-acordo-sobre-mecanismo-unico-de-resolucao_183987.html
http://economico.sapo.pt/noticias/rescisoes-com-tecnicos-superiores-partir-de-13-de-janeiro_183960.html
http://www.destak.pt/artigo/182499-aguiar-branco-visita-sexta-feira-186-militares-portugueses-no-kosovo
http://www.destak.pt/artigo/182498-grupo-chines-interessado-nas-seguradoras-da-cgd-encara-outros-investimentos-em-portugal
http://www.destak.pt/artigo/182491-estudo-internacional-conclui-que-ha-processos-reversiveis-no-envelhecimento
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Cerimónia de Abertura Solene do Ano Letivo do CFMTFA 

 

 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-458-cerimonia-de-abertura-solene-do-ano-letivo-do-cfmtfa
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/1219/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




