
Noticias    

Diário de Noticias 

- Licenciados sem trabalho há mais de um ano crescem até 81 mil 

- Não queremos reestruturar a dívida, queremos pagá-la 

- DESEMPREGADOS : Grupos de interajuda para lutar contra a solidão 

- Baptista Bastos - A esperança exige luta 

 

Correio da Manhã 

- Leilão dos quadros de Miró cancelado pela leiloeira 

 

Jornal de Noticias 

- EDP pode perder entre 45 e 100 milhões com corte a subsídios em Espanha 

- Reorganização da rede do ensino superior conhecida no final de março 

- Estado assume contrato dos navios para a Venezuela (*) 

 

Publico 
- PS quer proibir o Estado de ter jornais ou revistas 

- André Freire - Desunião das esquerdas: entre as elites desavindas e as eventuais soluções 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO321859.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3668511
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3669365&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3669076&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/leilao-dos-quadros-de-miro-cancelado-pela-leiloeira194656893
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3669290&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3668997
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-quer-proibir-o-estado-de-ter-jornais-ou-revistas-1622380
http://www.publico.pt/politica/noticia/desuniao-das-esquerdas-entre-as-elites-desavindas-e-as-eventuais-solucoes-1622364
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- BPP. Rendeiro diz que clientes foram lesados por serem gananciosos 

- UE. Crimes financeiros com penas até quatro anos de prisão 

- BdP vai devolver subsídios a ex-governantes e economistas 

- Concorrência tem reservas à fixação de preços de referência nos combustíveis 

- Polícias. Manifs encostam Miguel Macedo à parede 

- Saúde. Tempos de espera inspiram publicidade no privado 

- Carlos Moreno - O mito do após fim do programa 

 

Expresso 

- Manter aposta nas energias renováveis "não é um erro", diz Passos 

- Proteção Civil alerta para chuva, vento forte e agitação marítima 

- Presidente da China Three Gorges já falou com Cavaco Silva 

 

Diário Económico 

- Portugal com maior queda nas vendas a retalho da EU 

- Juro a 10 anos outra vez abaixo de 5% 

- Concorrência desconhece se Governo vai acabar com rendas da EDP 

 

Destak 
- Taxa de desemprego média em 2013 sobe mas fica abaixo das previsões do Governo nos  

16,3% 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/concorrencia-tem-reservas-fixacao-precos-referencia-nos-combustiveis
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/policias-manifs-encostam-miguel-macedo-parede/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-tempos-espera-inspiram-publicidade-no-privado-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mito-apos-fim-programa/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/manter-aposta-nas-energias-renovaveis-nao-e-um-erro-diz-passos=f854253
http://expresso.sapo.pt/protecao-civil-alerta-para-chuva-vento-forte-e-agitacao-maritima=f854179
http://expresso.sapo.pt/presidente-da-china-three-gorges-ja-falou-com-cavaco-silva=f854135
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-com-maior-queda-nas-vendas-a-retalho-da-ue_186521.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juro-a-10-anos-outra-vez-abaixo-de-5_186519.html
http://economico.sapo.pt/noticias/concorrencia-desconhece-se-governo-vai-acabar-com-rendas-da-edp_186526.html
http://www.destak.pt/artigo/186150-taxa-de-desemprego-media-em-2013-sobe-mas-fica-abaixo-das-previsoes-do-governo-nos-163
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ENCALHE DO VELEIRO SPIRIT ONE NA PRAIA DO CASTELEJO 

Força Aérea - Esquadra 751 atinge número simbólico 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ATIVIDADES DA ISAF 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CERIMÓNIA DE DESPEDIDA DO CHEFE DO  

ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS 

 

 

 

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/Encalhe-do-Veleiro-SPIRIT-ONE-na-praia-do-Castelejo.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-486-esquadra-751-atinge-numero-simbolico
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/632
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2014-01
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/0205/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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