
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bombeiros defendem alterações no modelo de formação 

- Carris e TST fazem greve no Natal e Ano Novo 

- Governo estende perdão fiscal até 30 de dezembro 

- 'EL PAÍS' ESCREVE : Portugal foi o país onde a 'troika' mais errou 

- Crédito à Habitação e Construção: Montepio obrigado a assumir perdas de 250 milhões 

- DEVIDO A GREVE : Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos prevê bloqueio 

- Pedro Marques Lopes - Estado de direito, apesar de tudo 

- João Marcelino - Uma lição por unanimidade 

- Filomena Martins - A política dos episódios caricatos 

 

Correio da Manhã 

- Mais de 100 mil portugueses emigraram este ano 

 

Jornal de Notícias 

- José Mendes - Boas notícias 

- Marinha recolhe mais um corpo no Meco 

 

Público 

- Estado gasta mais de mil milhões de euros em suplementos salariais por ano 

- Crise está a transformar negócio dos lares de idosos 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3602251&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3602224&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO305179.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3602210
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3601997&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3601969
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3600779&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3599908&seccao=Jo%E3o%20Marcelino&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3599898&seccao=Filomena%20Martins&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/mais-de-100-mil-portugueses-emigraram-este-ano
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3600738&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Set%FAbal&Concelho=Sesimbra&Option=Interior&content_id=3602267&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-gasta-mais-de-mil-milhoes-de-euros-em-suplementos-salariais-por-ano-1617276
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/crise-esta-a-transformar-negocio-dos-lares-de-idosos-1617261
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Entrevista a Daniel de Oliveira - "Se não houver convergência de esquerda agora, daqui a  

uns anos não haverá país" 

- Banco central alemão ataca Mario Draghi por manter juros baixos do BCE 

- Cavaco não deve enviar Orçamento para o TC. Prazo acaba no Natal 

- Ana Sá Lopes - O dilema do Bloco 

 

Expresso 

- Desemprego aumentou entre os jovens 

- Papa quer que todos os pobres tenham casa 

- FMI quer "esmifrar" portugueses enquanto puder 

- Cidadão constituído arguido por interromper Passos no Parlamento 

- Portugueses indecisos quanto à fiscalização do Orçamento 

 

Diário Económico 

- Segurança Social : Subsídios de desemprego com primeira quebra em dois anos 

- D. Manuel Clemente : “O desemprego e as políticas de família são problemas gravíssimos” 

- INE : Juros de crédito à habitação sobem pelo terceiro mês 

- INE : Banca corta avaliação das casas 

- BPN : Parvalorem mais perto de avançar com despedimento colectivo 

 

Destak 

- Ministro do Interior guineense "exigiu" embarque de 74 sírios para Portugal – Inquérito 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/se-nao-houver-convergencia-esquerda-agora-daqui-uns-anos-nao-havera-pais-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/banco-central-alemao-ataca-mario-draghi-manter-juros-baixos-bce
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cavaco-nao-deve-enviar-orcamento-tc-prazo-acaba-no-natal
http://www.ionline.pt/iopiniao/dilema-bloco/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/desemprego-aumentou-entre-os-jovens=f847588
http://expresso.sapo.pt/papa-quer-que-todos-os-pobres-tenham-casa=f847561
http://expresso.sapo.pt/fmi-quer-esmifrar-portugueses-enquanto-puder=f847470
http://expresso.sapo.pt/cidadao-constituido-arguido-por-interromper-passos-no-parlamento=f847450
http://expresso.sapo.pt/portugueses-indecisos-quanto-a-fiscalizacao-do-orcamento=f847228
http://economico.sapo.pt/noticias/subsidios-de-desemprego-com-primeira-quebra-em-dois-anos_184168.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-desemprego-e-as-politicas-de-familia-sao-problemas-gravissimos_184141.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juros-de-credito-a-habitacao-sobem-pelo-terceiro-mes_184170.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banca-corta-avaliacao-das-casas_184167.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parvalorem-mais-perto-de-avancar-com-despedimento-colectivo_184134.html
http://www.destak.pt/artigo/182764-ministro-do-interior-guineense-exigiu-embarque-de-74-sirios-para-portugal-inquerito
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - AFUNDAMENTO DA EMBARCAÇÃO DE RECREIO “COCHICHO” 

Marinha - ENCONTRADO CORPO NA ZONA DO MECO 

Marinha - NAVIOS DA MARINHA RECOLHEM MAIS UM CORPO NA ZONA DO MECO 

Força Aérea - Centenário da Aviação Militar: logótipo vencedor 

Força Aérea - Tripulante de navio resgatado por EH-101 MERLIN 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Afundamento-da-embarcacao-de-recreio-COCHICHO.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Encontrado-corpo-na-zona-do-Meco.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Navios-da-marinha-recolhem-mais-um-corpo-na-zona-do-Meco.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-461-centenario-da-aviacao-militar-logotipo-vencedor
http://www.emfa.pt/www/noticia-460-tripulante-de-navio-resgatado-por-eh-101-merlin
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/1223/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



