
Noticias    

Diário de Noticias 

- VICE-PM NO PARLAMENTO : Portas: não há decisão sobre pensões e houve "um erro" 

- NOTÍCIAS SOBRE CORTES DE PENSÕES : Sete órgãos de informação tomam posição comum 

- COMISSÃO EUROPEIA : Sentimento económico melhora em Portugal 

- 2014 : OCDE defende "linha de crédito oficial" para Portugal 

- SÁBADO : Hora do Planeta põe às escuras 85 localidades portuguesas 

- Paulo Pereira de Almeida - Os nazis voltaram? 

- José Manuel Pureza - Promessas cumpridas 

- Fernanda Câncio - Palavra de honra 

 

Correio da Manhã 

- Condenado por furto de 0,70 € 

- Greve de estudantes em Espanha marcada por incidentes 

 

Jornal de Noticias 

- Há 70 portugueses que estiveram nos campos de concentração nazis 

- Bloco diz que Governo vai para o inferno e Portas assume que "valor trabalho já ajustou" 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Desventuras de um "aprendiz de feiticeiro" 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3783357
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3782651&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3783191
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3783202&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3783061&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3782671&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3782666&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3782658&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/condenado-por-furto-de-070-
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/greve-de-estudantes-em-espanha-marcada-por-incidentes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3782818&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3783519&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3782610&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Portas diz que o briefing sobre pensões foi "um erro" 

- Portugal chega a 2060 reduzido a 8,6 milhões de habitantes 

- Corte permanente nas pensões causa embaraço no Governo 

- Mais um estrangeiro com visto gold investigado por branqueamento de capitais 

- Portugal é dos países mais dependentes de emissões de dívida apoiadas pelos bancos 

- Voltar à Grândola “contra o conformismo e a falta de esperança” 

- Pedro Sousa Carvalho - Indexar o valor das pensões à demagogia e aos ciclos eleitorais 

- Francisco Teixeira da Mota - Avé, Teodora! 

- Preços dos CTT vão aumentar 2,6% 

 

Ionline 

- Conselho de Ministros extraordinário confirmado para segunda-feira 

- Carlos Silva. UGT "não assina mais nada" sem aumento do salário mínimo 

- Reformas. Os cortes serão permanentes mas param aqui 

- Empresa J.P. Sá Couto e vice-presidente absolvidos de fraude fiscal 

- Cruzeiros. Portugal na rota do novo fenómeno da imigração ilegal 

- Comissão Europeia. Quem pode suceder a Durão Barroso? 

- Luís Rosa - O Groucho Marx de Maria Luís 

- José Diogo Madeira - A factura do disparate 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/portas-diz-que-o-que-aconteceu-no-briefing-sobre-pensoes-foi-um-erro-que-nao-devia-ter-acontecido-1630097
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-chega-a-2060-reduzido-a-86-milhoes-de-habitantes-1630095
http://www.publico.pt/economia/noticia/corte-permanente-nas-pensoes-causa-embaraco-no-governo-1630053
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-publico-investiga-dois-beneficiarios-de-visto-goldpor-branqueamento-de-capitais-1630039
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-e-dos-paises-mais-dependentes-de-emissoes-de-divida-apoiadas-pelos-bancos-1630082
http://www.publico.pt/cultura/noticia/voltar-a-grandola-contra-o-conformismo-e-a-falta-de-esperanca-1629935#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/indexar-o-valor-das-pensoes-a-demagogia-e-aos-ciclos-eleitorais-1630002
http://www.publico.pt/economia/noticia/ave-teodora-1629970
http://www.publico.pt/economia/noticia/precos-dos-ctt-vao-aumentar-26-1630076
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conselho-ministros-extraordinario-confirmado-proxima-segunda-feira
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/carlos-silva-ugt-nao-assina-mais-nada-sem-aumento-salario-minimo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/reformas-os-cortes-serao-permanentes-param-aqui/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/empresa-j-p-sa-couto-vice-presidente-absolvidos-fraude-fiscal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cruzeiros-portugal-na-rota-novo-fenomeno-da-imigracao-ilegal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/comissao-europeia-quem-pode-suceder-durao-barroso/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/groucho-marx-maria-luis/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/factura-disparate/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Portas "queima" secretário de Estado da Administração Pública 

- Passos tenta segurar secretário de Estado do "briefing" das pensões 

- Ministério Público investiga há meio ano outro imigrante "gold" 

- Nicolau Santos - Cortes nas pensões acabam quando o Arouca for campeão. Três vezes  

seguidas 

- Daniel Oliveira - Cálculo das pensões: a diferença entre o bom senso e o senso comum 

- Bernardo Ferrão - Este Governo não é de "briefings" 

- F-16 portugueses combatem nos céus da Holanda 

- Nobel defende "reestruturação profunda" da dívida portuguesa 

 

Diário Económico 

- Impostos : Prazo para pagar IMI começa já na próxima semana 

- Nota da direcção : Sigilo sobre a fonte e não sobre o assunto 

- Governo deverá optar por Barreiro para o novo terminal de contentores 

- Alívio nas Euribor pela terceira sessão 

- Bruno Proença - Os jornais não têm culpa do caos no Governo 

- André Freire - O choque da extrema-direita 
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http://expresso.sapo.pt/portas-queima-secretario-de-estado-da-administracao-publica=f862936
http://expresso.sapo.pt/passos-tenta-segurar-secretario-de-estado-do-briefing-das-pensoes=f862934
http://expresso.sapo.pt/ministerio-publico-investiga-ha-meio-ano-outro-imigrante-gold=f862935
http://expresso.sapo.pt/cortes-nas-pensoes-acabam-quando-o-arouca-for-campeao-tres-vezes-seguidas=f862940
http://expresso.sapo.pt/calculo-das-pensoes-a-diferenca-entre-o-bom-senso-e-o-senso-comum=f862808
http://expresso.sapo.pt/este-governo-nao-e-de-briefings=f862939
http://expresso.sapo.pt/f-16-portugueses-combatem-nos-ceus-da-holanda=f862834
http://expresso.sapo.pt/nobel-defende-reestruturacao-profunda-da-divida-portuguesa=f862849
http://economico.sapo.pt/noticias/prazo-para-pagar-imi-comeca-ja-na-proxima-semana_190022.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sigilo-sobre-a-fonte-e-nao-sobre-o-assunto_190041.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-devera-optar-por-barreiro-para-o-novo-terminal-de-contentores_190046.html
http://economico.sapo.pt/noticias/alivio-nas-euribor-pela-terceira-sessao_190047.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-jornais-nao-tem-culpa-do-caos-no-governo_190014.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-choque-da-extremadireita_189971.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Destak 

- Portas diz que excluídos do RSI tinham mais de 100 mil euros no banco, oposição protesta 

- Ministério da Justiça aumenta valor das ajudas de custo para juízes sociais 

- Governo e PS concordam na isenção fiscal para final lisboeta da Liga dos Campeões 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel David Martelo - O retrato do chefe 
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http://www.destak.pt/artigo/190741-portas-diz-que-excluidos-do-rsi-tinham-mais-de-100-mil-euros-no-banco-oposicao-protesta
http://www.destak.pt/artigo/190733-ministerio-da-justica-aumenta-valor-das-ajudas-de-custo-para-juizes-sociais
http://www.destak.pt/artigo/190673-governo-e-ps-concordam-na-isencao-fiscal-para-final-lisboeta-da-liga-dos-campeoes
http://www.aofa.pt/artigos/David_Martelo_O_retrato_do_chefe.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - IH E ISCIA PROMOVEM SESSÃO SOBRE SEGURANÇA MARÍTIMA 

Exercito - VISITA DO LTGEN FREDERICK “BEN” HODGES À BRIGADA MECANIZADA 

Força Aérea - Briefing Anual da Força Aérea aos Adidos Militares Acreditados em Portugal 

Força Aérea - Base Aérea n.º 5 projeta destacamento para o Frisian Flag 2014 

Força Aérea - Voo do Vencedor do Concurso do Logótipo do Centenário da Aviação Militar 

 

 

 

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/IH-e-ISCIA-promovem-sessao-sobre-seguranca-maritima.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADOLTGENFREDERICK%E2%80%9CBEN%E2%80%9DHODGES%C3%80BRIGADAMECANIZADA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-529-briefing-anual-da-forca-aerea-aos-adidos-militares-acreditados-em-portugal
http://www.emfa.pt/www/noticia-530-base-aerea-n-5-projeta-destacamento-para-o-frisian-flag-2014
http://www.emfa.pt/www/noticia-531-voo-do-vencedor-do-concurso-do-logotipo-do-centenario-da-aviacao-militar
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



