
Noticias    

Diário de Noticias 

- OLLI REHN : "Europa está num ponto de viragem económico" 

- ZONA EURO : Ministros estão "a perder a paciência" com a Grécia 

- AVISOS : Soares pede demissão de Cavaco e Passos 

- Portugal ganha 8,1 mil milhões na reforma da política agrícola 

- ELEIÇÕES DIRETAS : Liderança do PSD vai a votos a 25 de janeiro 

- OE2014 : Deputados começam debate na especialidade do OE 

- Celeste Cardona - O paradoxo do salário mínimo 

- Manuel Maria Carrilho - O impasse português 

- Eanes vai faltar à homenagem (*) 

 

Correio da Manhã 

- OCDE diz que crise teve efeitos positivos sobre saúde em Portugal 

- Dois nomes para Marinha (*) 

 

Jornal de Notícias 

- Protesto contra o Governo junta todas as forças policiais em Lisboa 

- PS desafia partidos da maioria a aprovar propostas que "fazem a diferença" 

- Eventuais alterações ao OE2014 analisadas em dezembro 

- PSD defende que "a única opção" é seguir exemplo irlandês 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3544904
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3544942&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3544147
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO295156.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3544159
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3544906&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3544180&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3544181&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/ocde-diz-que-crise-teve-efeitos-positivos-sobre-saude-em-portugal
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3544930&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3545090&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3545452
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3545261&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Concessão da Silopor vai render 40 milhões em 2014 

- Só a Grécia gasta menos que Portugal nos cuidados continuados de saúde 

- PS: Passos é o "último moicano" contra aumento do salário mínimo 

- Meio milhão de crianças perdem abono de família em três anos 

 

Ionline 
- Comissão defende apoio político alargado para mitigar riscos legais do OE 2014 

- Dívida de 17 milhões de Luis Filipe Vieira ao BPN assumida pelo Estado 

- Cautelar. Socialistas pressionam Seguro para pedir eleições já 

- União Europeia. Portugal é o segundo país onde nascem menos bebés 

- Valor dos CTT duplica num ano 

- Eduardo Oliveira Silva - O naufrágio de Crato 

 

Expresso 

- Bruxelas conhece "número mágico" de Machete 

- Estado deve 2,8 mil milhões a fornecedores 

- Troika considera cumprido objetivo das privatizações 

- Comissão Europeia volta a responsabilizar Constitucional 

- Eanes falta à homenagem mas Manuela Eanes vai 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/concessao-da-silipor-vai-render-40-milhoes-em-2014-1613364
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/so-a-grecia-gasta-menos-que-portugal-nos-cuidados-continuados-de-saude-1613372
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-passos-e-o-ultimo-moicano-contra-aumento-do-salario-minimo-1613365
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/em-tres-anos-meio-milhao-de-criancas-perdem-abono-de-familia-1613303
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comissao-defende-apoio-politico-alargado-mitigar-riscos-legais-oe-2014
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-17-milhoes-luis-filipe-vieira-ao-bpn-assumida-pelo-estado
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cautelar-socialistas-pressionam-seguro-pedir-eleicoes-ja/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/uniao-europeia-portugal-segundo-pais-onde-nascem-menos-bebes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/valor-dos-ctt-duplica-num-ano-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/naufragio-crato/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-conhece-numero-magico-de-machete=f842139
http://expresso.sapo.pt/estado-deve-28-mil-milhoes-a-fornecedores=f842167
http://expresso.sapo.pt/troika-considera-cumprido-objetivo-das-privatizacoes=f842150
http://expresso.sapo.pt/comissao-europeia-volta-a-responsabilizar-constitucional=f842152
http://expresso.sapo.pt/eanes-falta-a-homenagem-mas-manuela-eanes-vai=f842007
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Bruxelas diz que Governo renunciou a novos perdões fiscais 

- FT: Troika duvida que cautelar seja suficiente para Portugal 

- Troika abandona a Grécia sem acordo sobre avaliação de programa 

 

Destak 

- Regresso aos mercados "significativamente mais difícil" com novos chumbos do TC – 

Comissão 

- Governo já cumpriu redução de funcionários públicos mas continua a cortar 

- Ministra destaca elogios de Bruxelas a reforma da justiça em vésperas de greve dos 

magistrados 

- Medidas da reforma do Estado "potencialmente contestáveis" pelo TC - Comissão Europeia 

- Défice de 2015 exige 2 mil milhões de euros de cortes permanentes - CE 

- Governo reitera défice de 4% em 2014 e terá de compensar derrapagem de 2013 

 
 

Sabado 

- Ministério da Defesa aluga património a Elvas (*) 
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http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-diz-que-governo-renunciou-a-novos-perdoes-fiscais_182149.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ft-troika-duvida-que-cautelar-seja-suficiente-para-portugal_182122.html
http://economico.sapo.pt/noticias/troika-abandona-a-grecia-sem-acordo-sobre-avaliacao-de-programa_182129.html
http://www.destak.pt/artigo/179949-regresso-aos-mercados-significativamente-mais-dificil-com-novos-chumbos-do-tc-comissao
http://www.destak.pt/artigo/179944-governo-ja-cumpriu-reducao-de-funcionarios-publicos-mas-continua-a-cortar
http://www.destak.pt/artigo/179943-ministra-destaca-elogios-de-bruxelas-a-reforma-da-justica-em-vesperas-de-greve-dos-magistrados
http://www.destak.pt/artigo/179938-medidas-da-reforma-do-estado-potencialmente-contestaveis-pelo-tc-comissao-europeia
http://www.destak.pt/artigo/179936-defice-de-2015-exige-2-mil-milhoes-de-euros-de-cortes-permanentes-ce
http://www.destak.pt/artigo/179932-governo-reitera-defice-de-4-em-2014-e-tera-de-compensar-derrapagem-de-2013
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - ARMY RACE 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO NOVEMBRO 

Força Aérea - SEADN preside à sessão solene da abertura do ano lectivo na Academia da  

Força Aérea 

Força Aérea - Rendição do Diretor do Museu do Ar 

Força Aérea - Centro de Investigação da Academia da Força Aérea presente no Festival IN 

 

 

 

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 

21-11-2013 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ARMYRACE.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICONOVEMBRO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-437-seadn-preside-a-sessao-solene
http://www.emfa.pt/www/noticia-434-rendicao-do-diretor-do-museu-do-ar
http://www.emfa.pt/www/noticia-435-centro-de-investigacao-da-academia-da-forca-aerea-presente-no-festival-in
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/1121/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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