
Noticias    

Diário de Noticias 

- CONSELHO NACIONAL : CDS-PP reúne para fechar candidatos às Europeias 

- CABEÇA DE LISTA DO PS ÀS EUROPEIAS : Francisco Assis apresentado hoje publicamente 

- EURODEPUTADA DO PCP : É preciso "descodificar" os "grandes palavrões" da Europa 

- China aumenta orçamento militar em 12,2% 

- Vasco Graça Moura - "Omnes discrepantes"... 

- Baptista Bastos - A nossa vil tristeza 

- Atos "carecem de legitimidade" se general passou à reforma em 2013 (*) 

- A reestruturação das Academias Militares (*) 

 

Correio da Manhã 

- Dados sobre o consumo em 2013 : Combustíveis em queda 

- Cavaco Silva ouve preocupação dos médicos 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal tem taxa real de desemprego de 20%, diz António José Seguro 

- Alfredo Leite - A perigosa roleta-russa 

- Fernando Santos - Como meter a barata tonta nos eixos 
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Publico 

- Ministro da Educação quer vinculação “semi-automática” de professores contratados 

- Pinto Monteiro defende que se ponha “cobro a vergonha” do fecho dos tribunais 

- Ordem preocupada com número de médicos que está a abandonar o país 

- Miguel Gaspar - Quem se meter com o Seguro, leva! 

- Jardim não quer eleições antecipadas para escolher o seu sucessor 

- Seguro desafia Barroso a assumir responsabilidades no ajustamento de Portugal 

- União Europeia deve combater a crise e defender os seus povos, afirma Seguro 

- O chão de pedras pretas e brancas nasceu há 172 anos 

 

Ionline 

- Protesto de polícias. PSP quer impor lei seca durante manifestação 

- Pinto Monteiro compara fecho de serviços no interior a guetos nazis 

- Professores contratados defendem vinculação automática a partir de 2001 

- Co-adopção. PSD deixa avançar projecto "quando o PS quiser" 

- 33% das mulheres europeias são vítimas de violência física ou sexual 

- Acumulação de riqueza. A lista onde Amorim, Soares dos Santos e Belmiro estão à frente de  

Gates 

- Dois homens mais ricos vão receber 213 milhões em dividendos este ano 

- Carlos Moreno - Quarta-feira de cinzas 

- Pedro Nuno Santos - A ala esquerda do PS 
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Expresso 

- Henrique Monteiro - Quando o PS se arma em Bloco 

- "A UE não tem vontade política para defender uma alternativa à austeridade" 

 

Diario Económico 

- Euribor caem em véspera de reunião do BCE 

- Portugal já concedeu 208 vistos gold este ano por 108 milhões 

- 40% do crédito ao consumo à mercê das taxas mais altas 

 

Destak 

- Euribor desce a três, seis, nove e 12 meses 

- Eurostat: Portugal com maior subida mensal e 3.ª maior anual da UE no comércio a retalho 

- TEATRO ; "O Fascismo dos Bons Homens" em cena na Barraca 

 

Diabo 

- A marcha dos antigos combatentes (*) 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Pires Veloso defende um novo 25 de Abril 

- Contra-Almirante Nunes da Silva - A monstruosidade do esbulho das pensões de  

sobrevivência 

- Capitão-de-Fragata Serafim Pinheiro - UM SILÊNCIO SEM PROPORÇÃO 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Força Aérea faz sete missões de salvaguarda da vida humana em 74 horas 

 

 

 

 

 

 

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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