
Noticias    

Diário de Noticias 

- Mota Soares: reformas antecipadas vão ser descongeladas 

- Portugueses já são um terço dos desempregados no Luxemburgo 

- AVISO DE JUNCKER : Estão enganados os que pensam que apenas a austeridade pode  

levar à retoma económica 

- TECNOFORMA : Estão desaparecidos os processos da ONG de Passos Coelho 

- Governo mete mais 1,5 mil milhões no fundo que salvou o BES 

- Adriano Moreira - Quem governa 

- Ferreira Fernandes - As metáforas de Passos e chorar por mais 

 

Jornal de Noticias 

- A pretexto da crise enfraqueceu-se o direito do trabalho 

- Estado vai completar salário a pais que queiram trabalhar a tempo parcial 

 

Público 

- PE aprova nova Comissão que é “mais que um bando de tecnocratas” 

- Reforma do IRS prevê travão para evitar agravamento do imposto 

- Estado Islâmico: Washington e Ancara em rota de colisão 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/estado-islamico-washington-e-ancara-em-rota-de-colisao-1673422?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Economistas não acreditam na devolução da sobretaxa do IRS em 2016 

- Passos Coelho. Há três anos a pedir paciência aos portugueses 

- OE/2015. Gastos em estudos sobem 32% para 766 milhões 

- Pais querem “linha de responsabilidade" nas escolas para evitar agressões 

- AR. BE propõe nacionalização da PT e PCP pede suspensão do negócio 

- Mais de metade do IRS já corresponde a um "verdadeiro confisco" 

 

Expresso 

- Teto aos apoios sociais ficará entre 560 e 600 euros 

- Os funcionários públicos vão mesmo ganhar mais em 2015? Sim, mas... é complicado 

- O homem que chegou "no meio do furacão" quer separar a PT má da PT boa 

- Francisco Assis. O único socialista a aplaudir de pé "bom discurso" de Barroso 

- Parlamento debate manifesto pela reestruturação da dívida 

- Portugal eleito na ONU. Nem Machete previu uma votação tão expressiva 

 

Diário Económico 

- Governo com “intenção séria” de comprar avião militar da Embraer 

- Ilegalizar a pobreza 

- Conselheiros de Estado não acreditam em eleições antecipadas 

- OE/2015 esconde mais 220 milhões de reserva orçamental 
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Notícias ao Minuto 

- Alerta : Fisco alerta para email fraudelento 

- Polémica : Onde estão os documentos da ONG de Passos? Desapareceram 

- Passos Coelho : "O PSD não acaba, eu também não acabo. Vou estar aqui" 

- 2015 : Reforma do IRS 'troca as voltas' a quem recupera 20% dos cortes 

 

Observador 

- Teto às prestações sociais corta subsídio social de desemprego, de doença e RSI 

- Comissão Europeia prepara aviso de chumbo aos orçamentos de cinco países 

- Vida selvagem: as melhores fotos do ano 

- Aumentado o suplemento de colocação dos diplomatas 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DA BRIGADA DE REAÇÃO RÁPIDA 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO REGIMENTO DE TRANSMISSÕES 

Força Aérea - Alunos de MBA recebem formação em liderança na AFA 

 

 

 

 

 

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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