
Noticias    

Diário de Noticias 

- Estudo do FMI diz que consumo dos portugueses é “excessivo” 

- País está em espiral recessiva que ameaça coesão social 

- Igreja quer reposição dos feriados suspensos em 2013 

- TRÊS BARRAS FECHADAS : Agitação marítima coloca 7 distritos sob aviso laranja 

- Fernanda Câncio - O narcotráfico da direita 

- ESTALEIROS DE VIANA : Ministro da Defesa e trabalhadores discutem plano social 

 

Correio da Manhã 

- Campanha de escravos na agricultura 

- Cientistas criam células embrionárias a partir de células adultas 

 

Jornal de Noticias 

- Passos diz que PS colaborou de forma "próxima" com o Governo sobre fundos europeus 

- Seguro confronta Passos sobre poupanças do Estado com ADSE e perdão de juros 

- Parceria entre Portugal e Comissão Europeia prevê financiamento de 22 mil milhões 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO321160.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3661416&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3661460&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3661437&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3661084&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3661492&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/outros/domingo/campanha-de-escravos-na-agricultura
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/ciencia/tecnologia/cientistas-criam-celulas-embrionarias-a-partir-de-celulas-adultas
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3661633
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3661671
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3661600&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Lisboa com maior aumento de fundos regionais do novo QREN 

- PME e ensino ficam com metade do novo QREN 

- Governo assume que CES e ADSE não chegam para tapar buraco do constitucional 

- Francisco Teixeira da Mota - Advogados corajosos e sem fins lucrativos 

- Para tentar ter feriados de volta, PCP troca palavra "roubados" por "abolidos" 

 

Ionline 
- i/Pitagórica. Marcelo deve avançar nas presidenciais mesmo sem o apoio do PSD 

- Número de clientes apoiados pela tarifa social caiu 40% após a subida do IVA 

- Associação Nacional de Freguesias. Lei deve deixar o presidente escolher o executivo da  

Junta 

- Ferreira Leite. “O programa cautelar defende os interesses do país” 

- Escuridão. EDP corta luz a mais de 400 mil famílias por ano 

- Eduardo Oliveira Silva - Sondagens e tiros nos pés 

- Maria Helena Magalhães - A convergência adiada 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/lisboa-com-maior-aumento-de-fundos-regionais-do-novo-qren-1621804
http://www.publico.pt/economia/noticia/pme-e-ensino-ficam-com-metade-do-novo-qren-1621805#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-assume-que-ces-e-adse-nao-chegam-para-tapar-buraco-do-constitucional-1621786
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/advogados-corajosos-e-sem-fins-lucrativos-1621687
http://www.publico.pt/politica/noticia/para-ter-feriados-de-volta-pcp-troca-palavra-roubados-por-abolidos-1621741
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ipitagorica-marcelo-deve-avancar-nas-presidenciais-mesmo-sem-apoio-psd/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/numero-clientes-apoiados-pela-tarifa-social-caiu-40-apos-subida-iva-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lei-deve-deixar-presidente-escolher-executivo-da-junta-associacao-nacional
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-programa-cautelar-defende-os-interesses-pais
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/escuridao-edp-corta-luz-mais-400-mil-familias-ano/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sondagens-tiros-nos-pes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/convergencia-adiada/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- TC incorpora dois pedidos constitucionais 

- Daniel Oliveira - Saúde 24: os prestadores de serviços e o boy instalado 

- Em nove meses fecharam quase dois terços das lojas de ouro 

- Governo aprova privatização da EGF 

 

Diário Económico 

- Desemprego subiu para 16,5% em 2013 

- Inflação recua de forma inesperada e pressiona BCE a agir 

- Segundo grupo chinês entra na corrida à privatização da EGF 

- Alberto da Ponte : "Temos de continuar a cortar em pessoal" na RTP 

- Euro cai pela sexta sessão consecutiva 

- Passos : "Contribuição da ADSE é para financiamento da ADSE" 

- Euribor em mínimos de duas semanas 

- Despedimentos : UGT quer apagar dois critérios para despedir para acordo 

 

Destak 
- Bloco acusa Governo de criar novo imposto com aumento de descontos para ADSE, Passos  

refuta 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://expresso.sapo.pt/tc-incorpora-dois-pedidos-constitucionais=f853363
http://expresso.sapo.pt/saude-24-os-prestadores-de-servicos-e-o-boy-instalado=f853460
http://expresso.sapo.pt/em-nove-meses-fecharam-quase-dois-tercos-das-lojas-de-ouro=f853381
http://expresso.sapo.pt/governo-aprova-privatizacao-da-egf=f853342
http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-subiu-para-165-em-2013_186236.html
http://economico.sapo.pt/noticias/inflacao-recua-de-forma-inesperada-e-pressiona-bce-a-agir_186246.html
http://economico.sapo.pt/noticias/segundo-grupo-chines-entra-na-corrida-a-privatizacao-da-egf_186225.html
http://economico.sapo.pt/noticias/temos-de-continuar-a-cortar-em-pessoal-na-rtp_186235.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euro-cai-pela-sexta-sessao-consecutiva_186241.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contribuicao-da-adse-e-para-financiamento-da-adse_186244.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-em-minimos-de-duas-semanas_186242.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ugt-quer-apagar-dois-criterios-para-despedir-para-acordo_186214.html
http://www.destak.pt/artigo/185759-bloco-acusa-governo-de-criar-novo-imposto-com-aumento-de-descontos-para-adse-passos-refuta
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NRP VIANA DO CASTELO ABERTO A VISITAS NO FUNCHAL 

Marinha - MUSEU DE MARINHA DISTINGUIDO COM O GALARDÃO “VELA AZUL” 2013 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE FLINTER RUBY 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA DESPEDE-SE DA MARINHA, DO IESM E  

DO EXÉRCITO 

 

 

 

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/NRP-Viana-do-castelo-aberto-a-visitas-no-Funchal.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Museu-de-Marinha-distinguido-com-o-galardao-Vela-Azul-2013.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-FLINTER-RUBY.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/631
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/historia/efemerides/0131/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



