
Noticias    

Diário de Noticias 

- Quem faz 65 anos em 2013 mantém atuais condições de reforma 

- Viana do Castelo está "de luto" pela morte dos Estaleiros 

- UTAO : Cancelamento de swap permite poupar 367ME no défice 

- UTAO : Mais de 80% dos 'swap' problemáticos podem aumentar a dívida pública 

- Amorim duplica fortuna e é o mais rico do país em 2013 

- BANCA : 80% dos pedidos de renegociação do crédito recusados 

- Celeste Cardona - A "internacionalização" do Tribunal Constitucional 

 

Correio da Manhã 

- Portugal a meio da tabela nos cuidados de saúde 

- Milionários portugueses estão cada vez mais ricos 

- Bruxelas saúda aprovação do Orçamento de Estado 

- Estado vai despedir 620 dos Estaleiros de Viana 

 

Jornal de Notícias 

- Encerramento dos estaleiros de Viana é "gestão danosa de dinheiros públicos" 

- Daniel Deusdado - CTT, Finanças e o interior 

- Contextualizar o contexto 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO297205.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3558048&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3557810&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3557811&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3557306&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3557378&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3557513&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/portugal-a-meio-da-tabela-nos-cuidados-de-saude
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/milionarios-portugueses-estao-cada-vez-mais-ricos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/bruxelas-sauda-aprovacao-do-orcamento-de-estado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/estado-vai-despedir-620-dos-estaleiros-de-viana
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3557467&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3557533&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3557534&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Idade da reforma aumenta para os 67 anos em 2029 

- Autoridade da Concorrência sugere revisão das “rendas” de energia atribuídas à EDP 

- Garantia da Martifer de criação de 400 postos de trabalho depende das encomendas 

- "Grande coligação" mantém linha dura de Merkel face à crise do euro 

- PSP nega reforço policial nos ministérios e diz que cenário de ocupação era expectável 

 

Ionline 
- PSD e CDS recusam pedido para audição urgente de Macedo 

- Grande coligação alemã enterra de vez o sonho socialista das eurobonds 

- Swaps. IGCP deixa perguntas sem resposta para a audição da ministra das Finanças 

- Eduardo Oliveira Silva - O entendimento cordial 

- Luís Batista - Reorganização policial: ordem pública e investigação criminal 

 

Expresso 

- Ricardo Costa - As duas lições da Alemanha 

- Daniel Oliveira - O apelo à violência do Papa Francisco 

- Invasão a ministérios foi ação concertada 

- Bruxelas "toma nota" de decisão de Cavaco 

 

Diário Económico 

- Estado : As novas regras da requalificação da Função Pública 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/idade-da-reforma-aumenta-para-os-67-anos-em-2029-1614230
http://www.publico.pt/economia/noticia/autoridade-da-concorrencia-sugere-revisao-das-rendas-de-energia-atribuidas-a-edp-1614249
http://www.publico.pt/economia/noticia/estaleiros-de-viana-perdem-um-terco-dos-seus-trabalhadores-1614156
http://www.publico.pt/mundo/noticia/grande-coligacao-mantem-linha-dura-de-merkel-face-a-crise-do-euro-1614207
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/psp-nega-reforco-policial-nos-ministerios-e-diz-que-cenario-de-ocupacao-era-expectavel-1614131
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-cds-recusam-pedido-audicao-urgente-macedo
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grande-coligacao-alema-enterra-vez-sonho-socialista-das-eurobonds
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/swaps-igcp-deixa-perguntas-sem-resposta-audicao-da-ministra-das-financas
http://www.ionline.pt/iopiniao/entendimento-cordial
http://www.ionline.pt/iopiniao/reorganizacao-policial-ordem-publica-investigacao-criminal
http://expresso.sapo.pt/as-duas-licoes-da-alemanha=f843342
http://expresso.sapo.pt/o-apelo-a-violencia-do-papa-francisco=f843224
http://expresso.sapo.pt/invasao-a-ministerios-foi-acao-concertada=f843219
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-toma-nota-de-decisao-de-cavaco=f843231
http://economico.sapo.pt/noticias/as-novas-regras-da-requalificacao-da-funcao-publica_182648.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - GENERAL CEMGFA LOUVA GUARNIÇÃO DO NRP TRIDENTE 

Marinha - RESGATE DE DOIS DESPORTISTAS NÁUTICOS EM KAYAK À DERIVA 

Força Aérea - Lançamento do livro: A Transformação do Poder Aeroespacial 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO – CONTINGENTE PORTUGUÊS DÁ AS  

BOAS VINDAS ÀS NOVAS VIATURAS BLINDADAS PANDUR  

 

 

 

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/General-CEMGFA-louva-guarnicao-do-NRP-Tridente.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-dois-desportistas-nauticos-em-KAYAK-a-deriva.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-443-lancamento-do-livro-a-transformacao-do-poder-aeroespacial
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/611
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/1128/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



