
Noticias    

Diário de Noticias  

- CONTESTAÇÃO : Lisboa enche-se de manifestantes contra o Orçamento 

- TC APROVA 40 HORAS : Frente Comum defende greves para repor horário  

- Já há mais de 400 mil pessoas a ganhar o salário mínimo 

- NOBRE GUEDES : Sistema foi concebido para "albergar os poderosos"  

- 'Capitães de Abril' alertam para perigo de violência  

- Adriano Moreira - A reforma do Estado 

- Pedro Tadeu - Não temos autoridade para criticar os polícias  

- Mário Soares - Ainda na Aula Magna 

 

Correio da Manhã 

- Aprovada sobretaxa de 3,5% no IRS 

 

Jornal de Notícias 

- Vigília em Belém será o ponto alto de semana de protesto da CGTP  

- Alberto Castro - O problema das reformas 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3553962&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3553664&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO296573.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3553464&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3553466&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3553225&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3553325&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3553230&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/aprovada-sobretaxa-de-35-no-irs
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3553844&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3553152&opiniao=Alberto%20Castro
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Futuros pensionistas vão receber pensões mais baixas, mesmo que trabalhem mais tempo  

- José Vítor Malheiros - A violência, a procura de justiça e o regresso à democracia  

- Eanes: “Sistema social não deve deixar ninguém de fora”  

- Os militares e o país que servem 

 

Ionline  
- 40 horas. PSD congratula-se com decisão do TC e espera resultado igual para as pensões 

- Horário de 40 horas. Veja as reacções à decisão do Tribunal Constitucional  

- Jerónimo de Sousa diz que luta não acaba com a votação do OE 2014  

- Maioria rejeita aumento do IVA como solução para chumbo das pensões  

- Novo director nacional da PSP reclama melhores condições na tomada de posse  

- Economia espanhola rasteja até 2018 depois de cinco anos de miséria  

- Luís Menezes Leitão - À deriva 

- Nuno Ramos de Almeida - As escadas e o parlamento 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/futuros-pensionistas-vao-receber-pensoes-mais-baixas-mesmo-que-trabalhem-mais-tempo-1613978
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-violencia-a-procura-de-justica-e-o-regresso-a-democracia-1613889
http://www.publico.pt/politica/noticia/auditorio-quase-cheio-na-homenagem-a-eanes-1613910
http://www.publico.pt/portugal/noticia/os-militares-e-o-pais-que-servem-1613873
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/40-horas-psd-congratula-se-decisao-tc-espera-resultado-igual-pensoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/horario-40-horas-veja-reaccoes-decisao-tribunal-constitucional
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jeronimo-sousa-diz-luta-nao-acaba-votacao-oe-2014
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/maioria-rejeita-aumento-iva-solucao-chumbo-das-pensoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/novo-director-nacional-da-psp-reclama-melhores-condicoes-na-tomada-posse
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/economia-espanhola-rasteja-2018-depois-cinco-anos-miseria
http://www.ionline.pt/iopiniao/deriva
http://www.ionline.pt/iopiniao/escadas-parlamento
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Ricardo Costa - O plano B do Governo é o Pai Natal  

- Henrique Monteiro - Eanes, o cidadão - não "o Sebastião" 

- Daniel Oliveira - Homenagem a Eanes: a nostalgia dum país derrotado  

- Eanes chorou e apelou ao "imperativo ético" 

- Faça uma viagem virtual pela nossa galáxia  

 

Diário Económico 

- OCDE : Portugal entre os países onde os trabalhadores se reformam mais tarde  

- Orçamento para 2014 separa ainda mais maioria e PS  

- Papa : Desigualdades sociais "provocarão a explosão" 

 

Destak 

- Gastos com pensões em Portugal deverão atingir 13,5% do PIB em 2020 – OCDE 

- PCP lembra que Gaspar "saltou da carruagem", mas Governo continua "a todo o galope"  

- Governo falou de consenso mas só negociou consigo próprio - PS 

- Programa da 'troika' falhou todas as metas e resta ao Governo sair - BE 

- Verdes apelam a Cavaco para enviar documento "macabro" para o TC  
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http://expresso.sapo.pt/o-plano-b-do-governo-e-o-pai-natal=f842876
http://expresso.sapo.pt/eanes-o-cidadao-nao-o-sebastiao=f842958
http://expresso.sapo.pt/homenagem-a-eanes-a-nostalgia-dum-pais-derrotado=f842896
http://expresso.sapo.pt/eanes-chorou-e-apelou-ao-imperativo-etico=f842900
http://expresso.sapo.pt/faca-uma-viagem-virtual-pela-nossa-galaxia=f842272
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-entre-os-paises-onde-os-trabalhadores-se-reformam-mais-tarde_182475.html
http://economico.sapo.pt/noticias/orcamento-para-2014-separa-ainda-mais-maioria-e-ps_182442.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desigualdades-sociais-provocarao-a-explosao_182478.html
http://www.destak.pt/artigo/180393-gastos-com-pensoes-em-portugal-deverao-atingir-135-do-pib-em-2020-ocde
http://www.destak.pt/artigo/180391-pcp-lembra-que-gaspar-saltou-da-carruagem-mas-governo-continua-a-todo-o-galope
http://www.destak.pt/artigo/180389-governo-falou-de-consenso-mas-so-negociou-consigo-proprio-ps
http://www.destak.pt/artigo/180388-programa-da-troika-falhou-todas-as-metas-e-resta-ao-governo-sair-be
http://www.destak.pt/artigo/180387-verdes-apelam-a-cavaco-para-enviar-documento-macabro-para-o-tc
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Marinha - CERIMÓNIA DE RECEÇÃO PROVISÓRIA E AUMENTO AO EFETIVO DO NRP  

FIGUEIRA DA FOZ 

Marinha - LANÇAMENTO DA MOEDA COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO DOS SUBMARINOS -  

CONVITE 

Força Aérea - Equipas DNRBQ participam em exercício de emergências radiológicas  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA COMANDA EXERCÍCIO LUSITANO 2013 

 

 

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/Cerimonia-de-rececao-provisoria-e-aumento-ao-efetivo-do-NRP-Figueira-da-Foz.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Lancamento-da-moeda-comemorativa-do-Centenario-dos-Submarinos-Convite.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-441-equipas-dnrbq-participam-em-exercicio-de-emergencias-radiologicas
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/610
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/1126/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



