
Noticias    

Diário de Noticias 

- Plano B e efeito retoma cobrem chumbo do Tribunal Constitucional 

- PSD garante que "vai encontrar soluções" para chumbo 

- "Decisão do TC não ajuda a recuperar autonomia", diz CDS 

- "Ainda bem que a lei morreu antes de nascer", diz Seguro 

- BE pede veto orçamental e demissão do Governo 

- Jerónimo considera que Governo se deve demitir 

- Durão Barroso sobre a banca: Mecanismo de resolução é princípio do fim dos resgastes 

- SECRETÁRIOS DE ESTADO : Governo está a preparar mini-remodelação 

- PS aprova por unanimidade acordo para reforma do IRC 

- Viriato Soromenho Marques - A questão essencial 

- José Manuel Pureza - A forma e a coisa 

- Fernanda Câncio - Pensão nisso? 

 

Correio da Manhã 

- FMI: Portugal precisa de mais 10 a 15 anos para recuperar 

- Seguro considera que classe média está a ser “dizimada” 

 

Jornal de Notícias 

- Merkel "muito confiante" que Portugal vai resolver situação 

- Alfredo Leite - A pobreza energética e a outra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO304716.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3597776
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3597779
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3597756
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3597684
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3597653
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3598078
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3597183
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3598070&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3598022&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3597736&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3597935&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/fmi-portugal-precisa-de-mais-10-a-15-anos-para-recuperar
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/seguro-considera-que-classe-media-esta-a-ser-dizimada
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3598031
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3598023&opiniao=Alfredo%20Leite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Chumbo deixa Governo sem espaço de manobra no corte de pensões 

- Europa a duas velocidades na defesa e na segurança (*) 

 

Ionline 
- Tribunal diz que consolidação orçamental não pode pôr em causa direitos adquiridos 

- Governo esconde benefícios fiscais de 1045 milhões a grandes grupos económicos 

- Tribunais administrativos. Processos contra o Estado param anos a fio. Reforma avança em  

2014 

- Costa sobre o IRC. “Não faz sentido o acordo, quando não o há sobre o IRS, o IVA ou o  

aumento do salário mínimo” 

- Pacheco Pereira. “O governo escolhe medidas que sabe à cabeça que são inconstitucionais” 

- Ferreira Leite. “Estou satisfeita” com a decisão do TC 

- Ana Sá Lopes - A bomba atómica que veio do Tribunal 

- João Pedro Martins - Carne fresca - Levaram o Pai Natal, ficaram as renas 

- José Diogo Madeira – Partilha 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/chumbo-deixa-governo-sem-espaco-de-manobra-1617006
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-orcamento-estado-2014/tribunal-diz-consolidacao-orcamental-nao-pode-causa-direitos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-esconde-beneficios-fiscais-1045-milhoes-grandes-grupos-economicos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tribunais-administrativos-processos-contra-estado-param-anos-fio-reforma-avanca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/costa-sobre-irc-nao-faz-sentido-acordo-quando-nao-ha-acordo-sobre-irs-iva-ou
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pacheco-pereira-governo-escolhe-medidas-sabe-cabeca-sao-inconstitucionais
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-estou-satisfeita-decisao-tc
http://www.ionline.pt/iopiniao/bomba-atomica-veio-tribunal/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/carne-fresca-levaram-pai-natal-ficaram-renas/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/partilha
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Chumbo unânime do TC à convergência de pensões 

- PSD defende Plano B sem impostos 

- Daniel Oliveira - Com chumbo do TC Passos fica sem pio 

- Jardim quer dívida da Madeira integrada na dívida nacional 

 

Diário Económico 

- Governo prepara subida de impostos para contornar chumbo do TC 

- Governo espanhol tenta travar subida de 11% nos preços da luz 

- Mais de 60% das câmaras ignoram lei das 40 horas 
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http://expresso.sapo.pt/chumbo-unanime-do-tc-a-convergencia-de-pensoes=f847196
http://expresso.sapo.pt/psd-defende-plano-b-sem-impostos=f847204
http://expresso.sapo.pt/com-chumbo-do-tc-passos-fica-sem-pio=f847167
http://expresso.sapo.pt/jardim-quer-divida-da-madeira-integrada-na-divida-nacional=f847103
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-prepara-subida-de-impostos-para-contornar-chumbo-do-tc_184074.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-espanhol-tenta-travar-subida-de-11-nos-precos-da-luz_184086.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mais-de-60-das-camaras-ignoram-lei-das-40-horas_184076.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE BRITISH  

CYGNET 

Marinha - CERIMÓNIA DE BATISMO DO NRP FIGUEIRA DA FOZ (COM FOTOS E VÍDEO) 

 

 

 

 

 

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 

20-12-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-BRITISH-CYGNET.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Cerimonia-de-batismo-do-NRP-Figueira-da-Foz-com-fotos-e-video.aspx
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/1220/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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	Jardim quer dívida da Madeira integrada na dívida nacional



