
Noticias    

Diário de Noticias 

- EM ENTREVISTA À RTP : Freitas desafia Governo a fazer jogo da verdade 

- ANTÓNIO CAPUCHO : No Congresso do PSD "o que vai acontecer é nada" 

- Manuel Maria Carrilho - O triunfo dos ricos 

- Celeste Cardona - A democracia pode estar em crise 

- Romance inédito de Saramago editado antes do verão 

 

Correio da Manhã 

- Luz subiu em média 2,2% 

- Cavaco defende segredo de justiça 

 

Jornal de Noticias 

- Fundos comunitários e renúncia de Daniel Bessa marcam 100 dias de Rui Moreira 

- Lucro do Santander cresce 90% para 4370 milhões 

- Bolseiros de investigação viram costas ao Parlamento 

- Paulo Ferreira - O que começa a incomodá-los... 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3658934&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3659375&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3658760&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3658761&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3658754&seccao=Livros&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/luz-subiu-em-media-22084950650
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cavaco-defende-segredo-de-justica
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=3659394&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3659311&page=-1
http://www.jn.pt/live/Atualidade/default.aspx?content_id=3658725
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3658920&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Nova proposta do Governo não convence e gera dúvidas de aplicação 

- 6,6 milhões de crianças com menos de cinco anos morreram em 2012 

- Cavaco Silva sublinha que a Constituição não está suspensa 

- Contrato dos asfalteiros vai ser assumido pelo Estado português 

- Aumento de suplementos salariais suspende greve às horas extra na PJ 

- Governo de Merkel baixa a idade da reforma para os 63 anos 

 

Ionline 
- i/Pitagórica. Portugueses não querem referendo à adopção e co-adopção 

- PS em máximos históricos. Paulo Portas bate no fundo no mês em que é reeleito 

- Pensões. Viúvas a salvo de duplo corte, mas novos pensionistas não 

- Acção. Metro de Lisboa pagou 67 milhões a mais em quatro swaps 

- Luís Rosa - Uma justiça autopoiética* 

- Fernando Dacosta - Batatas, cebolas e helicópteros 

 

Expresso 

- "Os profetas do imobilismo falharam", diz ministra 

- UGT admite acordo sobre despedimentos 

- Cientista português ganha maior prémio mundial de biomateriais 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-silva-avisa-que-a-constituicao-nao-esta-suspensa-1621590
http://www.publico.pt/politica/noticia/contrato-dos-asfalteiros-vai-ser-assumido-pelo-estado-portugues-1621620
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/aumento-de-suplementos-salariais-suspende-greve-as-horas-extra-na-pj-1621616
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pensoes-viuvas-salvo-duplo-corte-novos-pensionistas-nao/pag/-1
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http://expresso.sapo.pt/os-profetas-do-imobilismo-falharam-diz-ministra=f853174
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http://expresso.sapo.pt/cientista-portugues-ganha-maior-premio-mundial-de-biomateriais=f853240
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Moody's ‘recomenda' cautelar a Portugal 

- Tudo o que vai mudar nos despedimentos 

- Constitucional vai dar prioridade à fiscalização do Orçamento 

- Privatização da EGF vai hoje a conselho de ministros 

- Bancos batem recorde na venda de dívida pública 

- Saída dos depósitos volta a intensificar-se em Dezembro 

- CES : Maioria clarifica Rectificativo para evitar cortes 

 

Destak 
- ESTALEIROS : Martifer e representantes dos trabalhadores reúnem-se esta semana 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA VENCE O BRIGHT CHALLENGE 2014 

Marinha – Mergulhadores da Marinha inativam engenho explosivo na praia da Baleeira –  

Sesimbra  

Força Aérea - A Vigilância Marítima na Força Aérea 

Força Aérea - Políticos eleitos pelo concelho do Cadaval visitaram Estação de Radar n.º 3 

Força Aérea - Força Aérea visitada por Ramos de Forças Armadas internacionais 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES DO PeH SAT  

PARTICIPAM NO EXERCÍCIO DE EVACUAÇÃO NA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA AFEGÃ 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - O KTM ATINGE A FULL OPERATIONAL  

CAPABILITY COM A COMPANHIA ESLOVENA 

 

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://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/
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