
Noticias    

Diário de Noticias 

- Comissão vai estudar forma de a CES passar a ser corte definitivo 

- Contratos a prazo são novo problema pós-crise 

- Parlamento debate regime de convergência de pensões 

- Exército vence Marinha na “luta” pela chefia das Forças Armadas (*) 

 

Correio da Manhã 

- Portugal teve reação tardia à crise 

 

Jornal de Noticias 

- Frente Comum quer esclarecimentos sobre aplicação de cortes nas pensões do Estado 

- Especialistas dizem que a ADSE já se paga a si própria (*) 

 

Publico 
- Despesa anual de mais de 850 milhões com pensões vai desaparecer do défice 

- Casa Fernando Pessoa adjudica serviços a empresa com escritório na residência da sua  

directora 

- Plano B do Governo penaliza menos as pensões mais baixas do que a lei da convergência 

- Carlos Fiolhais - Educação, ciência e economia: um ministro pouco sábio 

- Arranjar emprego não é suficiente para reduzir o risco de pobreza 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO316173.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO316176.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3645059&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/portugal-teve-reacao-tardia-a-crise
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3644996&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/despesa-anual-de-mais-de-850-milhoes-com-pensoes-vai-desaparecer-do-defice-1620608
http://www.publico.pt/local/noticia/casa-fernando-pessoa-adjudica-servicos-a-empresa-que-tem-escritorio-na-residencia-da-directora-1620579
http://www.publico.pt/economia/noticia/plano-b-do-governo-penaliza-menos-as-pensoes-mais-baixas-do-que-a-lei-da-convergencia-1620611
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/educacao-ciencia-e-economia-1620576
http://www.publico.pt/economia/noticia/arranjar-emprego-nao-e-suficiente-para-reduzir-o-risco-de-pobreza-1620569
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Novos pensionistas do público vão ser duplamente penalizados 

- Aumentos da ADSE vão dar lucro ao Estado 

- Suspeitas de corrupção em colégios ligados a ex-governantes do PS e do PSD 

- Dívida pública cai para 128,7% do PIB no 3º trimestre de 2013, mas mantém subida  

homóloga 

- Ministro da Saúde responde a fortes críticas do PCP com descida da mortalidade infantil em  

2013 

- Insularidade justifica apoio aos funcionários públicos açorianos 

- Bolseiros em protesto. "Para a banca milhões, para a ciência nem tostões" 

- Trabalhadores da TAP pedem reunião urgente a Pires de Lima sobre privatização da  

empresa 

- Eduardo Oliveira Silva - Eleições europeias: o julgamento de Passos, Portas e Barroso 

 

Expresso 

- Reformados e pensionistas em protesto 

- Rui Moreira desafia Bruxelas 

- Daniel Oliveira - Do alto dos seus 25%, Passos vai escolher o próximo Presidente 

- Proprietários florestais terão de pagar multas na hora 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novos-pensionistas-publico-vao-ser-duplamente-penalizados/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/aumentos-da-adse-vao-dar-lucro-ao-estado/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/suspeitas-corrupcao-colegios-ligados-ex-governantes-ps-psd/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-publica-cai-1287-pib-no-3o-trimestre-2013-mantem-subida-homologa
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministro-da-saude-responde-fortes-criticas-pcp-descida-da-mortalidade-infantil-2013/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/insularidade-justifica-apoio-aos-funcionarios-publicos-acorianos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bolseiros-protesto-banca-milhoes-ciencia-nem-tostoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/trabalhadores-da-tap-pedem-reuniao-urgente-pires-lima-sobre-privatizacao-da-empresa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/eleicoes-europeias-julgamento-passos-portas-barroso/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/reformados-e-pensionistas-em-protesto=f851918
http://expresso.sapo.pt/rui-moreira-desafia-bruxelas=f851881
http://expresso.sapo.pt/do-alto-dos-seus-25-passos-vai-escolher-o-proximo-presidente=f851888
http://expresso.sapo.pt/proprietarios-florestais-terao-de-pagar-multas-na-hora=f851719
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Eurostat : Dívida pública portuguesa regista a maior queda da União Europeia 

- Portugal no top 3 da lista dos mais endividados 

- Clientes têm mais tempo para mudar para mercado liberalizado 

- Metro de Lisboa pára amanhã com terceira greve do ano 

- UTAO confirma que plano B tapa chumbo do Constitucional 

- Poiares Maduro entrega hoje versão final do Contrato de Concessão da RTP 

 

Destak 

- Novo diploma sobre incompatibilidades no setor da saúde publicado hoje em DR 

- Euribor desce a três, seis, nove e 12 meses 

 

 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel José Lucas - "O Meu Ronaldo" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/divida-publica-portuguesa-regista-a-maior-queda-da-uniao-europeia_185627.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-no-top-3-da-lista-dos-mais-endividados_185629.html
http://economico.sapo.pt/noticias/clientes-tem-mais-tempo-para-mudar-para-mercado-liberalizado_185631.html
http://economico.sapo.pt/noticias/metro-de-lisboa-para-amanha-com-terceira-greve-do-ano_185623.html
http://economico.sapo.pt/noticias/utao-confirma-que-plano-b-tapa-chumbo-do-constitucional_185614.html
http://economico.sapo.pt/noticias/poiares-maduro-entrega-hoje-versao-final-do-contrato-de-concessao-da-rtp_185613.html
http://www.destak.pt/artigo/184957-novo-diploma-sobre-incompatibilidades-no-setor-da-saude-publicado-hoje-em-dr
http://www.destak.pt/artigo/184945-euribor-desce-a-tres-seis-nove-e-12-meses
http://www.aofa.pt/artigos/Jose_Lucas_O_Meu_Ronaldo.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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://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/0122/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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