
Noticias    

Diário de Noticias 

- OE2014 : Cortes nos salários da Função Pública valem 1700 milhões 

- Exclusivo: Impostos já renderam mais 1,8 mil milhões este ano 

- Medida levada à Concertação Social: Governo quer subsídios em duodécimos no próximo  

ano 

- AJUDA EXTERNA : PCP questiona PM sobre declarações de Pires de Lima 

- PARLAMENTO : Presidente da RTP contradiz proposta de ministro 

- Ferreira Fernandes - Figuras de estilo e figura de urso 

- Baptista Bastos - O Governo é burro 

 

Correio da Manhã 

- Estado encaixou mais 272 milhões com a restauração 

- Aumento de impostos não trava subida na despesa 

- Eduardo Cabrita - Sacrifício inútil 

 

Jornal de Notícias 

- Durão Barroso "desapontado com falta de ambição dos Estados-membros" 

- Medidas do Orçamento só chegam para défice de 4,1% 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3491984
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO284398.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3491933&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3492011&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3492087
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3491660&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3491611&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/estado-encaixou-mais-272-milhoes-com-a-restauracao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/aumento-de-impostos-nao-trava-subida-na-despesa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/sacrificio-inutil
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3492162
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3492138&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo estende para 2014 pagamento de subsídios de férias e de Natal em duodécimos 

- UTAO prevê uma queda maior do emprego em 2014 

- Governo não cumpre promessas de cortes nos consumos intermédios 

 

Ionline 
- Medidas estruturais no Orçamento de 2014 valem 3700 milhões 

- Duodécimos. Patrões concordam com medida, CGTP está contra 

- Dívida pública sobe para 131% do PIB no 2.º trimestre e é 3.ª maior da EU 

- Goldman Sachs. Portugal precisa de 2º resgate de 30 mil milhões 

- Lançamento de livro de Sócrates com segurança reforçada 

- OE2014. Governo e parceiros sociais discutem hoje alteração à idade da reforma 

- Isabel Moreira chama "traidor" ao Presidente da República 

- Despesa do Estado derrapa 857 milhões entre Maio e Outubro 

- Defesa. Empresas que deviam ter acabado custam mais 39 milhões 

- João Pedro Marques - Velhos políticos e outros cidadãos de segunda 
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http://www.publico.pt/economia/jornal/governo-estende-para-2014-pagamento-de-subsidios-de-ferias-e-de-natal-em-duodecimos-27283336#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/utao-preve-uma-queda-maior-do-emprego-em-2014-1610058
http://www.publico.pt/economia/jornal/governo-nao-cumpre-promessas-de-cortes-nos-consumos-intermedios-27283219
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-orcamento-estado-2014/medidas-estruturais-no-orcamento-2014-valem-3700-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/duodecimos-patroes-concordam-medida-cgtp-esta-contra
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-publica-sobe-131-pib-no-2-trimestre-3-maior-da-ue
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/goldman-sachs-portugal-precisa-2o-resgate-30-mil-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lancamento-livro-socrates-seguranca-reforcada
http://www.ionline.pt/artigos/orcamento-estado-2014/oe2014-governo-parceiros-sociais-discutem-hoje-alteracao-idade-da
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/isabel-moreira-chama-traidor-ao-presidente-da-republica
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/despesa-estado-derrapa-857-milhoes-entre-maio-outubro
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/defesa-empresas-deviam-ter-acabado-custam-mais-39-milhoes
http://www.ionline.pt/iopiniao/velhos-politicos-outros-cidadaos-segunda
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- PS acusa de "tragédia" resultados do Governo 

Henrique Monteiro - Razões para um português enlouquecer 

Daniel Oliveira - Programa cautelar: é a política, estúpido! 

"Programa cautelar não está a ser preparado", clarifica Pires de Lima 

 

Destak 

- "É inevitável cortar salários e pensões" - CDS-PP 

- Reestruturação de dívida não resolve problema nenhum - ministra das Finanças 

- Cumprir programa já deu resultados e é o caminho a seguir - ministra das Finanças 
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http://expresso.sapo.pt/ps-acusa-de-tragedia-resultados-do-governo=f837144
http://expresso.sapo.pt/razoes-para-um-portugues-enlouquecer=f837022
http://expresso.sapo.pt/programa-cautelar-e-a-politica-estupido=f837087
http://expresso.sapo.pt/programa-cautelar-nao-esta-a-ser-preparado-clarifica-pires-de-lima=f837092
http://www.destak.pt/artigo/177216-e-inevitavel-cortar-salarios-e-pensoes-cds-pp
http://www.destak.pt/artigo/177213-reestruturacao-de-divida-nao-resolve-problema-nenhum-ministra-das-financas
http://www.destak.pt/artigo/177209-cumprir-programa-ja-deu-resultados-e-e-o-caminho-a-seguir-ministra-das-financas
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - FALCON 50: transporte de doente urgente em longa distância 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA PRESIDE À REUNIÃO DE CHEFES DE  

ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS DA INICIATIVA 5+5 DEFESA 

 

 

 

 

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-415-falcon-50-transporte-de-doente-urgente-em-longa-distancia
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/599
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/1023/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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