
Noticias    

Diário de Noticias 

- PRIMEIRO-MINISTRO : Passos classifica discurso do PS de "quase esquizofrénico" 

- CDU : Jerónimo apela ao voto para forçar eleições antecipadas 

- INSTITUTO DE ODIVELAS : Nova providência cautelar contra Defesa 

- Baptista Bastos - Limpa, suja ou encardida? 

 

Correio da Manhã 

- Passos Coelho: "Temos de estar unidos para enfrentar o que aí vem" 

 

Jornal de Noticias 

- Paulo Ferreira - Espertinhos burrinhos e segredinhos 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3848120&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3847876
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3848012&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-coelho-temos-de-estar-unidos-para-enfrentar-o-que-ai-vem
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3847973&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- O inferno de uma doente com cancro deixada na escadaria de uma igreja 

- Despesa com salários na função pública recua para os níveis de 1981 

- Quem quer ser funcionário público? 

- André Freire - As europeias de 2014 e o eventual despertar do gigante adormecido 

- Santana Castilho - A higiene necessária para lidar com a “saída limpa” 

- Economistas europeus lançam manifesto para as europeias que rejeita Tratado Orçamental 

- Defesa aprova despesa de 2,8 milhões para internato feminino do Colégio Militar 

- Valor das reservas de ouro do Banco de Portugal caiu 31% em 2013 

- Portugueses têm de trabalhar quase seis meses para pagarem impostos 

- Demagogia toma conta do discurso europeu (*) 

 

Ionline 

- OCDE. Portugal vai continuar a divergir da zona euro 

- Carta de intenções ao FMI "não está finalizada" mas medidas são conhecidas, diz Portas 

- Europeias. Zona euro sai da recessão, mas continua a marcar passo, dizem analistas 

- Bloco quer subsídio social de desemprego "à irlandesa" 

- Eduardo Oliveira Silva - Mostrem a carta mandada ao FMI! 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/economistas-europeus-lancam-manifesto-para-as-europeias-que-rejeita-tratado-orcamental-1634863
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/defesa-aprova-despesa-de-28-milhoes-para-internato-feminino-do-colegio-militar-1634804
http://www.publico.pt/economia/noticia/valor-das-reservas-de-outo-do-banco-de-portugal-caiu-31-em-2013-1634873
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugueses-tem-de-trabalhar-quase-seis-meses-para-pagarem-impostos-1634832
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ocde-portugal-vai-continuar-divergir-da-zona-euro/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/carta-intencoes-ao-fmi-nao-esta-finalizada-medidas-sao-conhecidas-diz-portas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/europeias-zona-euro-sai-da-recessao-continua-marcar-passo-dizem-analistas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bloco-quer-subsidio-social-desemprego-irlandesa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mostrem-carta-mandada-ao-fmi/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Paulo Portas : PS não conhece a carta de intenções porque não quis negociar com a troika 

- Defesa : Alemães falharam todas as contrapartidas nos submarinos 

- António José Seguro : "Comigo não haverá despedimentos na função pública nem aumento 
de impostos" 

- Passos Coelho : "Dormimos bem com a nossa consciência" 

- Daniel Oliveira - A Europa que nos salva do Estado de Direito 

 

Diário Económico 

- Ifo: Portugal sem "melhoria notável" na situação económica “desastrosa” 

- Carta de intenções revelada depois das europeias 

- BCE deverá adiar novas medidas apesar da pressão para agir 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - QUAL É A TUA ONDA …? AGORA TAMBÉM NAS PRAIAS 

Força Aérea - Aeródromo de Trânsito n.º1 recebe Ordem do Mérito Aeronáutico 

 

 

 

 

 

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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